
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

ـــتبس –جامعة العربي التبسي    –ةــــ
  كلية اآلداب و اللغات 

  واألدب العربيقسم اللغة 
 
 
 

 
 

 

 

 مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماستر في األدب العربي

 تخصص تعليمية

  :إشراف األستاذ                                                                    :  البتينإعداد الط

  الطيب جبايلي.د                                                               سالميلمياء  
  بن حدة  ىنجو  

   - لجنة المناقشة -

  الصفة  الرتبة العلمية   أعضاء لجنة المناقشة
  رئيسا  )أ(أستاذ مساعد   أحمد عمارة/ أ
  مشرفا ومقررا  )أ(أستاذ محاضر   الطيب جبايلي/ د
  عضوا مناقشا   )أ(أستاذ مساعد   جدي عبد العزيز/ أ

  

  

  .2016/2017:السنة الجامعية 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 تحية تقدير واحترام إلى األستاذ المشرف الذي حفزنا الى المضي قدما في هذا البحث

م يبخل علينا بالنصيحة والتوجيه  إلخراج هذا العمل إلى الوجود  وشجعنا في السير خضمه ول

ونشكر له جهده العظيم الذي بذله  وال يزال يبذله في مساعدة كل طالب  للعلم   

ونحي فيه  حب العمل والتفـاني فيه ونتمنى من اهللا أن يوفقه إلى أعلى الدرجات  

 والمراتب

أطال اهللا عمرك"لي  الطيب جباي"إليك استأذنا وقدوتنا  الدكتور    

 يا من قدمت لنا األسباب ووضعت علمك وطيبتك نبراسا نسير على نوره

لنصل الى الهدف ونشكر كل األساتذة الذين منحونا  كل أصناف المتابعة والتوجيه  

 إلى كل

والى اإلداريين   –تبسة   –أساتذة  معهد اآلداب والعلوم اإلنسانية  بالمجمع  الجامعي  

نشكر كل من ساعدنا  في انجاز هذا العمل حتى بالنصيحة والكالم  دون استثناء  و 

.  2016/2017الطيب  ونهدي هذا العمل إلى كل طلبة األدب واللغة العربية    
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و تغيريات  إصالحاتملا واجه من ،عد النظام الرتبوي يف اجلزائر نظام معقد بعض الشيء ي
و ذلك من خالل جمهودات الباحثني و الدراسيني يف جمال  ،يومنا هذا إىلم  1962منذ االستقالل 

 األخالقيةومقاومتها االجتماعية و ،التعليم لتطوير املادة التعليمية مبا يتناسب مع الشخصية اجلزائرية
علوم كعلم عن جمموع من الو باعتبار املادة التعليمية اللغوية ناجتة ،والدينية وما يواكب العصر احلديث

على  أساساطريقة تدريسها تعتمد  نفا ،يف علم اللسانيات ةوغريها املتمثل،األلفاظو ،النحوو ،الصرف
 ينطويما  أشكلعد تو لعلها  ،التدريس أساليبتشمل طرائق ووسائل و  اليتو  ،مصطلح تعليمية

و بكل .وى العاموعلى املست،بوضع برامج تعليمية خاصة بكل طور ،عليه التعليم و بناء املتعلمني
والتعليم يف اجلزائر ومن هذا ،كتدريس اللغة العربية ضمن نظام الرتبية  اخلاص ستوىمادة على امل

وبالتحديد برنامج  .لنركز توجيهنا على برنامج التعليم املتوسط ةهذه الدائر  إىلق الذي حذا بنا لاملنط
ا مادة  من جهة  األطوارى مستوى مجيع من جهة و حاضرة عل ،أساسيةمادة اللغة العربية كو

ا سبب اختيارنا ملوضوع  و،أخرى ط بني ربألنه ي،يف مسارنا التعليمي واملهين  اوألمهيته نامذكرتأل
 أوىليف السنة املاضية  هرسناد ما ت اهتمامنافقد ل،نا املستقبلية وهي التعليمالدراسي و مهنت ناختصص

ملا احتوى عليه من مفاهيم و روابط بني علم للسان و ،وتعليمية قياس لسانياتمماسرت تعليمية يف 
يف حياتنا العملية خاصة يف  إشكالية والفكري حىت ال جند هينرأينا فيه ما يثري رصيدنا الذو ،التعليم 

ال  تنيااللسامذكرتنا هذه حتت عنوان عالقة يف دراسة  ،فاعتمدنا الفكرة ووظفناها .هذا ا
  : اآلتيةاحملورية  األسئلةحبثنا يف  ةإشكالي نذكرو من هنا .بوية اجلزائريةرت يف املنظومة ال،والتعليمية

  تعليمية يف مسارات املنظومة الرتبوية؟الفيما تتجلى اللسانيات و /1
نص عليها  اليتالرتبوية التعليمية  األهدافيساعد على حتقيق  ،و هل اللسانيات دور تربوي لغوي/2

  النظام التعليمي يف اجلزائر؟
  فيما متثل العالقة بني اللسانيات و التعليمية يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية؟/3
  هل تتجسد هذه العالقة يف كتاب اللغة العربية لسنة رابعة متوسط؟/4
ال فال  أماهذه املذكرة  ىعل عملناعنها من خالل  اإلجابةحاولنا  أسئلةا هكل الدراسات يف هذا ا

مقاالت قصرية  األحيانحبيث ال تعد يف كثري من  ،اللسانيات التعليميةتزال ضئيلة خاصة من ناحية 
االت   اينلع فرضت عة املوضوع يطبواقع االلكرتونية كاملنتديات و املنثورة يف امل أو مبثوثة يف بعض ا
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حيدد  و املوضوع يصفه أوقف عند الظاهرة يلدراسة ألنه س األنسب املنهج التحليلي الوصفي اعتماد
  .املستوى العلمي املنشود إىلرتقي يشكل موضوعي بنفذه يتويه مث ما حي

من ناحية التعليمية خاصة  ،اما عن ما وجهناه من صعوبات وعراقيل هي قلة الكتب واملراجع
احلاصلة يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية وهذا ما جعلنا  األخرية اإلصالحاتاللسانيات التعليمية و 

ذا املوضوع    .أخرىو نبدع فيه من جهة ة جهة منجنازف 
  :حتت خطة تكونت من  هاأدرجن هذا املوضوع الذي

  .تاريخ التعليم يف اجلزائر قدميا و حديثا تناول:مدخل
  .مصطلح اللسانيات و التعليمية  متناول مفهو  :األولفصل 

اربة النصية املعمول دريس باملقالعالقة بني اللسانيات والتعليمية و املتمثلة يف الت تناول :فصل الثاني
العربية  اللغة مادة ها يف الوثيقة املرافقة لألستاذواملنصوص علي،املنظومة التعليمية اجلزائرية يف ا
  .مستوى املتوسطلل

فيه قمنا بتطبيق ما درسناه يف اجلزء النظري هلذه العالقة يف كتاب اللغة العربية لسنة  :فصل الثالث
  .الرابعة متوسط
ا بعد زيارتنا للمؤسسة  ،من خالل دراسة توضيحيةبنتائج تعزز موقفنا  خرياأللنخرج يف  قمنا 

مث وحتليل نتائجها ،يف كتاب اللغة العربية لسنة الرابعة متوسط ،املربجمة  الدروس و،حلصصوحضورنا 
 ز للجديديوجمع عرض  ،إليهاتوصلنا  اليتالنتائج  أهما يهحيث عرضنا ف،حبثنا خبامتة تمنا موضوعخ

  .يف البحث
  :مثل أجبدياومت ختم البحث مبجموعة من املصادر و املراجع رتبت ترتيبا 

 زرهوينطاهر ستاذ التعليم يف اجلزائر قبل بعد االستقالل أل.  
 عبد القادر عبد اجلليلستاذ علم اللسانيات احلديثة أل.  
  صطفى حركاتلدكتور ماللسانيات العامة و قضايا العربية.  

أستاذ يف كلية اآلداب واللغات "الفاضل حممد مباركي  األستاذحماضرات كما اعتمدنا على 
فمنا اهللا  أصبناإ ذ نقول  أنما عسانا إال  األخرييف دراستنا يف جزء التعليمية و يف "جامعة تبسة 

ذنا املشرف الدكتور استقدم جزيل الشكر والعرفان ألنفمن الشيطان و  أخطاءنا إنو  األحدالواحد 
  .اهللا لنا التوفيق و السداد سألأو  اللجنة املناقشة أعضاءيب و كذا الط ييلجبا
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  :لمحة تاريخية عن تطور النظام التربوي في الجزائر
و أشخاص  ةعمليالبني عناصر ،مبا أن املنظومة الرتبوية وحدة إمجالية منظمة لعالقات متبادلة

  .قابلة للتعديل الذايت باالرتباط مع بيئتها الوحدة ههذ
  ):م  1830قبل (الفرنسي  االحتاللقبل التعليم -1-1

تتكفل بتمويله .الفرنسي للجزائر كان تعليما مزدهرا  االحتاللإن التعليم يف مرحلة ما قبل 
بكل الوسائل و اآلليات املتوفرة سواء من هبات و عطايا أو الوقف  ،فئات الشعب اجلزائري 

  .دم دور العلم و املعرفة يف املساجد و الزوايا و الكتاتيباإلسالمي أو الصدقات املمولة من الزكاة ،تق
فحث الدين على طلب  ،فحب التعلم كان نابعا من التمسك بالدين لدى الفرد اجلزائري

 امتدالعلم كان دافعا قويا للجزائريني للتحصيل العلمي،و مل يقتصر التعليم على الذكور فقط بل 
  .توجيهها رغبة يف تعلم الفرائض و القرآن الكرمي  لتعليم اإلناث دوما حتت غطاء الدين و

 االستجابةفالتعليم كان كل شيء لرفع األمية و "من أجل إقامة الشعائر اإلسالمية بصورة صحيحة 
،و قد ذكر السيد اجتماعيةأو  أدبيةلدعوة الدين يف طلب العلم و معرفة الفروض ،وليس ألغراض 

أن يف اجلزائر مدارس خاصة لتعليم البنات "مخسة عشر سنة  الذي عاش يف اجلزائر أكثر من "شيلر"
  1 ".مل يشهدها هو ،لكن الناس حدثوه عنها و أن النساء هن الآليت يدرن هذه املدارس

ا عام  ،و اإلحصائية و األرقام املوثقة تدل على هذه احلقيقة  1837يف قسنطينة فقط كان يوجد 
  2  .طفلة و طفل)1350(آنية يرتدد عليها حوايل كتابا و مدرسة قر ) 79(االحتاللأي عام 

بني زاوية و كتاب موزعة  2000 حبوايلم  1871و الزوايا يف اجلزائر سنة ،كما قدرت الكتاتيب
تلميذ تقريبا فكانت يف مدينة )28000(تقدم التعليم ل . على القطر اجلزائري مشاال و جنوبا

ا قديرو م1873 سنة تلميذ )1400( ىعل وحتتوى ،مدرسة )(90قسنطينة مثال   وسكا
زاوية يف اجلزائر  )40(يف نفس السنة حسب اإلحصائيات الرمسية كان فيها  ،ن )24000(ـب

  3 .احلسابالكتابة و و   القراءةمدرسة لتعليم  )100(العاصمة و

                                                             
 .342،ص 1992اجلزائر التوزيع،قايف الشركة الوطنية و تاريخ اجلزائر الث. أبو القاسم سعد اهللا- 1
ا د- 2  .  28ص . 1993 .يوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر بوفحلة غيات الرتبية و متطلبا
 . 14ص  1994رغاية اجلزائر . إلستقالل املؤسسة الوطنية للفنونقبل و بعد ا. هوين التعليم يف اجلزائرر الطاهر ز - 3
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م  1894/ 20/02يف تقريره إىل جملس شيوخ يف فرنسا بتاريخ  "أوجني كوميس "يعرتف السيد
مما الشك فيه أن :"و تقلصها بعده فيقول االحتالليف اجلزائر قبل  ازدهارحركة التعليم و  بانتشار

مما هو عليه اآلن األمر  ،م كان أكثر نشاط و أحسن حاال 1830التعليم يف اجلزائر خالل عام 
 دائياالبتالذي مل يرضى السلطات الفرنسية يف اجلزائر ،فقد كان هناك أكثر من ألفي مدرسة للتعليم 

من  اكانو كما أن الطالب  ،كان يتوىل التدريس فيها خنبة من األساتذة األكفاء . الدويلو الثانوي و 
كانت تعىن بتلقني اللغة العربية   اليتالشباب  الناهض املتعطش للعلم و املعرفة هذا فضال عن املساجد 

ا   ".لطال
  :مصادر التكوين التعليمي التعلمي -1-2

ذكرها أبو القاسم سعد الفرنسي فقد تباينت إىل ثالث  االحتالليف اجلزائر قبل  أما مصادر التكوين
  :اهللا 
مبا تقدمه من دروس يف جماالت خمتلفة لعل  ،و متثلها املساجد و الزوايا :المدرسة الجزائرية_ 1

لقرآن من العلوم ذات الصلة با.اخل ....أبرزها حتفيظ القرآن الكرمي و النحو و البالغة و التفسري 
  .الكرمي و السنة النبوية املطهرة

جتمع فيها الطالب بني تكوينه يف  اليتوهي املدرسة :  المدرسة المزدوجة الجزائرية اإلسالمية_ 2
باملعاهد و املدارس العربية إلكمال الدراسة مث العودة إىل اجلزائر ملباشرة  االلتحاقاجلزائر ، و من مث 

كان يقصدمها الكثري من طلبة   نللذاا جامع الزيتونة و األزهرعن ذلك  كمثال. العمل الوظيفي 
  .العلم من اجلزائر و بعض املعاهد يف الشام و احلجاز

ا طائفة من علماء املسلمني الذين مل : المدرسة اإلسالمية عموما_- 3 وهذه املدرسة جاءت 
ئف خمتلفة كاإلفتاء و اإلمامة اجلزائر و تولوا فيها وظا استوطنواولكنهم . يكونوا جزائريني يف األصل

  1 .سامهوا يف عمليات التكوين 
 اعرتاهاكانت فرتة مضيئة يف تاريخ الرتبية و التعليم يف اجلزائر رغم ما   االحتاللسبقت  اليتإن الفرتة 

و لكن على األقل الصعيد . من نقائص نابعة من عدم وجود خطة مدروسة و أهداف حمددة
  .فقط  5%األمية يف حدودها املتدنية حيث كانت تقدر بـ الشخصي لألفراد كانت نسبة

                                                             
 342 ص 1992قايف الشركة الوطنية و التوزيع ،اجلزائر تاريخ اجلزائر الث. أبو القاسم سعد اهللا- 1
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ت لقد حبث"م  1831حني زار اجلزائر يف شهر ديسمرب  "فيلهم شيبرا " الرحالة األلماني فقد كتب 
هل القراءة و الكتابة،غري أنين مل أعثر عليه يف حني أين وجدت جيقصدا عن عريب واحد يف اجلزائر 

  1.ذلك يف بلدان جنوب أوروبا
عالقته  أنا مب. باجلزائر أكثر مما نعتقد عادة االنتشاركان كثري   االبتدائيإن التعليم " قال دوماسو 

  ". باألهايل يف املقاطعات الثالث أثبت أن متوسط األفراد من الذكور حيسنون القراءة و الكتابة
  ) :1962–1830(الفرنسي  االحتالل أثناءالتعليم - 2

م قائم حتت إشراف األهايل أنفسهم و  1891تعليم يف اجلزائر أن ال):"Léon Beki(يقول 
  ".هي املؤسسة التعليمية الوحيدة يف املستعمرة  و،الزاوية حيث يتعلم فيها التالميذ القرآن و تفسريه

اية القرن تاسع عشر يف تقرير قدمه إىل  "موري كوميس: "كما يقول يصف حالة التعليم العريب قبل 
كان التعليم العايل يف أراض اجلزائر يشمل "م وما نصه  02/02/1894رنسي يف جملس الشيوخ الف

علم و املعرفة ،جيلسون حول شيوخ علماء حمرتفني ال يتلقون عنهم لمجهورا غفريا من الناس املتعطشني ل
  . "علوم الشريعة و قوانينها فحسب ،بل يتلقون أيضا علوم الرياضيات و اآلداب

  : م نذكرها في ما يلي 1962_ م  1830سي في الجزائر بمراحل من وقد مر التعليم الفرن
  :م 1870_ م  1830المرحلة األولى من -1

فقد كان أبناء ها يتعلمون يف الكتاتيب و  ،متيزت هذه املرحلة بعدم وجود سياسة ثابتة يف اجلزائر
 .املساجد و الزوايا

القليلة الىت أنشأت هلم ،حيثما وجدت جالية أما أبناء األوروبيني فقد كانوا يتعلمون يف املدارس 
  .أوروبية كثرية العدد

مت يف كل ،م 1830يف اجلزائر )املدرسة الفرنسية اإلسالمية(مسيت  ابتدائيةاملدرسة :أول مدرسة هي
م 1850سنة :تالميذهامستغامن واملدن املختلفة و بلغ جمموع  عنابة، قسنطينة، من البليدة،وهران،

  2.تلميذ 646:ب
  

                                                             
. املوقع اإللكرتوين جلريدة املساءذلك اإلحتالل و هذا اإلستقالل بأقالم أملانية قد تكون حمايدة . عةإبن تري- 1

www.elmassa.com . 
 .العامة الرتبية :آدم سالمة وحممد حداد توفيق 2
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  :م 1893_ م  1870المرحلة الثانية -2
و يف  ،م 1870فقد سقطت اإلمرباطورية الثانية يف عام  تالميذهمتيزت بتقلص ظل التعليم و تشتت 

م  1870الفرنسي ،و هي ثورة عامي  االحتاللنفس الوقت قامت ثورة شعبية كربى يف اجلزائر ضد 
 .اجلزائر قضاء مربماالفرنسي يف  االستعمارعلى  يكادت تقض  اليتم 1871_ 

نشر التعليم بني أبناء اجلزائر فرصة هذه الثورة الشعبية  ،الفرنسيون املعارضون لسياسة اغتنمو قد 
  .م بدعوى من تالميذها 14/07/1850أنشئت،طبقا ملرسوم  اليتالعتيدة فقاموا بإغالق املدارس 

أي  ،م 1880ل عددها يف عام مل تغلق بدأ ظلها يتقلص شيئا فشيئا إىل أن وص اليتو املدارس 
و تقلص عدد  تالميذها إىل أقل من الربع ،سنة فقط حتتوى على فصل واحد أو فصلني  16خالل 

  .تلميذ و تلميذة 44327م إىل   1870تقريبا ،أما أبناء األوربيني قد وصل عددهم سنة 
م إىل عام  1830م يف عا االحتاللكانت منذ ،و الواقع أن سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر

  :أرجح بني فكرتني متعارضتني متامام تت 1880
م  األخرى ي،و تناداحدمها بتعليم اجلزائريني متهيدا لفرنستهم و إدماجهم يف فرنسا يتناد إىل حرما

  .بتاتا من كل تعليم سواء باللغة العربية أو الفرنسية
يف اجلزائر يف  االستعماريعلى الوجود و ذلك يدعو أن نشر التعليم بينهم سيرتتب عليه،خطر جسيم 

   .1األمد البعيد
  :م 1914_ م  1893المرحلة الثالثة -3

كما أنه مل ،قبلها إىل عوامل املد و اجلز  اليتتتميز هذه املرحلة يف أن التعليم مل يتعرض كاملرحلة 
  .م 1870الوراء كما حدث بعد عام  إىليتعرض فيها كذلك لنكسة التقهقر 

  :ادة مطرده يف عدد املدارس و الفصول و عدد التالميذ بالنسبة للمرحلة السابقة بل إىل زي
  
  
  
  
  

                                                             
 والتعليم الرتبية يف جهودهو  فلسفته ,باديس بن احلميد عبد الشيخ :رابح تركي .دبتصرف  - 1
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  عدد التالميذ  عدد الفصول  عدد المدارس  السنة الدراسية
1893  
1902  
1913  
1914  

138  
235  
468  

...  

244  
486  
888  

         ...  

13439  
25851  
46437  
48750  

 ا زيادة ال تفي بالغرض رغم أن هناك جمموعة يف عدد املدارس و ال فصول و التالميذ إال أ
  .املطلوب أبدا1

  :م 1940_ م  1914المرحلة الرابعة -4
يف خمتلف مراحل التعليم ،ببضعة آالف يف عدد التالميذ اخنفاضتتميز هذه املرحلة حبصول  -

 بعد ذلك نظرا ،خالل سنوات احلرب إال أن معدل الزيادة سرعان ما عاد إىل وضعه الطبيعي
  .كانت سببا يف هبوط نسبة التالميذ يف التعليم العام  اليتاحلرب  النتهاء

ظهرت  اليت ،متيزت بإقبال اجلزائريني املربر على تعليم أبنائهم و إحلاح املنظومة الوطنية اجلزائرية -
للوجود بعد احلرب العاملية األوىل بضرورة التوسع يف تعليم اجلزائريني و إنشاء مدارس جديدة 

عب الذين يف سن التعليم منهم ،كما طالبت سائر املنظمات الوطنية بوجوب إدخال اللغة تستو 
  .العربية بصفة رمسية يف التعليم مبختلف مراحله

و لكنها فتح مداس جديدة لتعليم أبنائهم، لبت السلطات الفرنسية إىل حد ما رغبة اجلزائريني يف -
خال اللغة العربية بصفة رمسية يف الربامج الدراسية رفضت رفضا باتا بتلبية الرغبة الثانية و هي إد

يف  املتعلمنيإىل جانب اللغة الفرنسية و العلوم األخرى ،و هنا نالحظ بأن عدد الفرنسيني 
  :أميال حظ اجلزائريني منها و ذلك ميكننا توضيحه يف  4,5يقابل  االبتدائيةاملدارس 
  نية أضعاف حظ اجلزائرينيالعليا ميثل الفرنسيون مثا االبتدائيةاملدارس. 
  مرة من حظ اجلزائريني منها 15املدارس املهنية ميثلون. 
  كما أنه خصص يف امليزانية املالية العامة يف *مرة من حظ اجلزائريني 36املدارس الثانوية ميثلون

م بينما مل خيصص لتعليم  1947اجلزائر إلدارة األمن العام مببلغ مليار فرنك فرنسي سنة 
  .مليون فرنك فقط 80ئريني سوى اجلزا

                                                             
 .مرجع سابق -1



ائرلمحة عن التعليم في الجز : مدخل  

 

 9 

  :م1962)بعد  أي( االستقاللالنظام التربوي بعد -3
منه ألكثر من ثالث عقود ،رب ضروس كانت ختاما لصراع مريراورثت اجلزائر نظاما تربويا بعد احل

مل يكن هذا النظام قادرا على .و الذوبان  االحناللبعد املائة ،للمحافظة على مقومات الوطنية من 
فكانت تتعارض مع مبادئ و قيم األمة  اليت،قيق أهداف و غايات األمة اجلزائرية نتيجة ألسسهحت

 السيادة الوطنية على النظام الرتبوي السرتجاع أخرىوض معركة ختعلى األمة اجلزائرية احلديثة أن لزما 
  االجتماعيةللعلوم  إن تعليم اللغة العربية يف املدارس وجزأرة املضامني و السيما املواد احلساسة".

لتصحيح  اختذت اليتكالتاريخ و اجلغرافيا و الفلسفة و الرتبية الدينية و كانت من التدابري  األوىل 
  ".بقيت فيما عدا ذلك على شكلها  اليتاملنظومة 
  1962 فكرة واضحة عن تطور النظام التربوي الجزائري نقسم الفترة من  نأخذو حتى 

  :احلمر  أربع إلى 2008  إلىم 
  م 1970- 1962:من األوىلاملرحلة  
  م1980 -1970املرحلة الثانية من  
 م2000-1980من :املرحلة الثالثة  
  م2008-2000: املرحلة الرابعة من  

اجلزائر مشاكل عديدة  تاالستقالل مباشرة واجهبعد  :م 1970-1962من  األولىالمرحلة -1
كل البعد عن واقعا من   ةبعيد أجنبية و منظومة/مرض/فقر/أمية/اجلهل/من التخلف االجتماعي 

  :تاريخ جلنة وطنية إلصالح التعليم يف  أولحيث الغايات و املبادئ واملضامني و هكذا نصبت 
اية سنة  1962- 09- 15 وردت  اليتالتوصيات  أهمم و كان من  1964م و نشر تقريرها يف 

  1:يف وثائق هذه اللجنة مايلي
النظر بلغة  بإعادةالعربية يف كل املراحل التعليمية و ذلك مضاعفة الساعات املخصصة للغة -

  .التدريس
 األساسية األهدافو من هنا برزت ،بناء املدارس يف كل ربوع اجلزائر تعميما لتعليم و دميقراطيته-

  .و الفين  االختبار العلمي- التعريب، دميقراطية التعليم :الثالثة
  : تمثل في و كان الهدف واضح و جلي

                                                             
–منتدى الخضرا –منتدى العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة بحث حول النظام التربوي الجزائري منذ االستقالل الي یومنا ھذا  1

www.elkadra .com 
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 العربية اإلسالميةو احملافظة على الشخصية  األصالةدة استعا.  
 نشر التعليم على نطاق واسع بني كل اجلزائريني.  
 االلتحاق بركب الدول املتقدمة يف امليدان التكنولوجيا اخلاصة.  

 اليتم و  1963/1964بتنصيب اللجنة العليا إلصالح التعليم سنة  أيضاو متتاز هذه املرحلة 
املعهد  انشأو استبداهلا بأخرى و على اثر ذلك ،ظر يف مناهج التدريس املوروثةالن إعادةقامت ب

  1.الرتبوي الوطين لتأليف الكتب
فتح املدارس لكل طفل بلغ سن التمدرس مما كرس دميقراطية التعليم جمانية،و  :التعليم االبتدائي-1

 اىل 62/63 لدراسي ا وسمامليف  7740800سنوات كاملة،و قد ارتفع عدد التالميذ  6مدته 
  . 68/69 يف املوسم الدراسي 1539493

  :طورين مها إىلانقسم  : تعليم الثانوي-2
و  األولالثالثة تنتهي يف الدراسة بشهادة الطور  إىلمن السنة السادسة  :تعليم ثانوي طويل-2-1

  .السنة النهائية يتوج بشهادة البكالوريا إىلثانوي  األولمن السنة 
ومينح يف اكماليات التعليم العام،و يتوج بشهادة االبتدائية و بعدها  :قصير نويثا تعليم-2-2

  .بشهادة التعليم العام
  :حد بعيد يف إىلفظل ضئيال )القصري و الطويل(تعداد التالميذ طوري التعليم الثانوي أما

  م 1969  /1968عام  53,158 إىل 1964/1965عام  36,324: التعليم العام.  
 م1969 /1968عام  5,192 إىل 1965/1964عام  33,259:تقينالتعليم ال.  

 نإا،سدار  21 إىل 1969/1970فقط ليصل سنة  6لقد كان عدد املتعلمني غداة االستقالل 
ني و املساعدين ،و على الرغم من ذلك كان البد علماملعلمني جعل التوظيف كميا للم نقص يف عدد

عربية عديدة ،كمصر و سوريا و العراق و كذا من دول  انتداب متعاونني من الدول إىلمن اللجوء 
  .أسياكفرنسا و اجنلرتا و من   أوروبية أخرى

لالستقالل حىت  األوىلخالل السنوات  ،ستة و ثالثون من جممل معلمي االبتدائي األجانبفشكل 
اية الستينات  15استقر يف حدود  يف التعليم  أمامائة باملائة قدر الذي  دعدال ارتفعو باملائة يف 

  .باملائة 70بنسبة تقارب  األجانباملتعاونني  إىلالثانوي فالتأطري اسند 
                                                             

–منتدى الخضرا –لي یومنا ھذا منتدى العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة بحث حول النظام التربوي الجزائري منذ االستقالل ا 1
www.elkadra .com    
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مركزا حيث اقتصر التكوين  على بعض التخطيطات مع ضعف  17كما ورث قطاع التكوين املهين 
  .الكفاءات املهنية  إىلاملؤطرين و االفتقار 

،كان العايلعة واحدة و مدرستني للتعليم فكانت البداية بعد االستقالل جبام العايلالتعليم  ماأ
 1. جبامعيت باب الزوار و قسنطينةأت بد جلامعي يف بناء جامعات جديدة ا اإلصالحاالنطالق يف 

من  األولالرباعي ،خمطط هي مرحلة املخططني :م 1980/م1979المرحلة الثانية من 2-
  . 74/77طط الرباعي الثاين من خمو  69/73

النوعي فكان حمددا وقد جتلى ذلك يف ميزانية  أماكان التطور كميا :األول الرباعي خططم -2-1
  .التالميذ املدرسني إعدادوبرامج التجهيز وزيادة  ،الدولة املخصصة لقطاع الرتبية

  :إلىتطبيق هذه السياسة  أدى و قد 
 دور املعلمني و تعويضها باملعاهد التكنولوجية للرتبية إلغاء.  
  يدرسون املواد العلمية باللغة العربية نالثانوي الذي التعليم اتذةأسالشروع يف تكوين.  

واالعتماد "األوىل والثانية والثالثة "،قتصر التكوين على املستوياتيف التكوين املهين فقد ا اأم
  .األجانبعلى املكونني 

  التعليم املتوسط أساتذةتوسيع رقعة تكوين.  
  اق التنمية الشاملة و جزارة املناهج و الرتكيز على اجلامعة يف سي إدماج العايليف التعليم

  .التوجيه العلمي التكنولوجي
للتغريات النوعية  األولية إعطاءنظام التعليم بالتخطيط و  إصالحربط  :ي الثانيرباعالخطط م/2

  .تشمل املناهج و طرق التدريس و البنيات أنجيب اليت 
ا يف  أهممن    2:اجلداول التاليةمنجزات هذه املرحلة ميكن تبيا

  
  
  
  
  

                                                             
  ,المرجع السابق 1
 www.elkadra .com–منتدى الخضرا –منتدى العلوم االجتماعیة و االنسانیة بحث حول النظام التربوي الجزائري منذ االستقالل الي یومنا ھذا 2
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   :1جدول 
  

موع  السنة االبتدائيات املتوسطات الثانويات ا
7058 765 519 6467 1970 
10425 25205 932 9263 1981 

   
  :2الجدول 

موع  السنة االبتدائي املتوسط الثانوي التقين ا
2142207 7765 98834 191957 1851416 1970 
4135396 49314 211948 98834 3118827 1981 

  
  :3الجدول 

موع  السنة ممرنون مساعدون مدرسون ا
39800 41,52 48,89 09,95 1969 
85000 7,00 64,28 25,52 1980 

  
  :4الجدول 

موع  السنة ا
 1969 64000جزائري  3100من بينهم 

 1980 269001980جزائري  23300من بينهم 
1  

  :م 2000-م1980المرحلة الثالثة من -3
 76- 35 األمربداية من الثمانيات مبوجب  األساسياجلديد املتمثل يف التعليم  اإلصالحمت تنصيب 

  .البحث خرافريل املتعلق بتنظيم الرتبوي كما هو مبني يف امللحق يف أ 16مؤرخ يف 
                                                             

 .المرجع السابق  1
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 األساتذةمهمة تكوين املعلمني و  كلتو  ،م1999فيما خبص تكوين املكونني فابتداء من سنة  أما
مهمة  ندتأس م2004-م 2003ابتداء من موسم ،املؤسسات اجلامعية  إىل األطوارلف يف خمت

ا  اليتالتكوين هذه و    .تكوين خمصصة إىلوريا السنوات بعد البك 3مد
عدد و  4720950 إىلمدرسة و عدد التالميذ  16186 إىلو هكذا ارتفع عدد املدارس االبتدائية 

 إىلفقد ارتفع عدد املتوسطات  األساسييف التعليم  أما ،أجنبيا 56منهم  169559 إىلاملعلمني 
ويف التعليم  أجنبيا 98منهم  102137 األساتذةو  2016370 إىلو عدد التالميذ  3419
 58315يف الثانوية و  975862متقنا مع عدد التالميذ قرب  246ثانوية و  1013 إىلالثانوي 

  .أجنبيا 118منهم  أستاذا 55588يف التعليم التقين و قارب عدد التالميذ 
و مستويات  أمناط إدخال،هو اجلزارة الشبه كليا للمكونني إبرازهيف جمال التكوين املهين فما ميكن  أما

  :فتميزت املرحلة مبايلي العايلميدان التعليم  أماللتكوين  ةجديد
  .ظهور خريطة جامعية جديدة منظمة و عقالنية

  الوطن  اءأحنحايل يف خمتلف تعزيز دميقراطي 
  1.ظهور التكوين املتواصل

  :م 2008الى  م  2000المرحلة الرابعة من -4
و م 2000ماي 9يف  اإلصالحنظام الرتبية الوطنية حيث مت تنصيب جلنة  أصالحو يربز فيها 

  .م  2003/2004التعليم االبتدائي موسم  إصالحنة تنصيب جل
  :اإلصالحاتمظاهر  أهممن 

 2008- 2006املوسم  عطا النظر يف أعيد" ن السنة الثانية ابتدائيرنسية ماللغة الف إدراج -
  .ابتدائي تدرس يف السنة الثالثة  أصبحتحيث " م

  .ابتدائي  األوىلمادة الرتبية العلمية و التكنولوجيا منذ السنة  إدراج -
  .جديدة يف احملتوى كالبعد البيئي و البعد الصحي و البعد التارخيي بعادأ إدراج -
  .البعد االمازيغيالتكفل ب -
  .الرتميز العاملي و املصطلحات العلمية  إدراج -

                                                             
–منتدى الخضرا –ل النظام التربوي الجزائري منذ االستقالل الي یومنا ھذا منتدى العلوم االجتماعیة و االنسانیة بحث حو 1

www.elkadra .com 
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يف التعليم  هامن التعليم املتوسط و تدعيم األوىلبدء من السنة  اآليل اإلعالممادة  إدراج -
  1و االتصال  اإلعالميصبح باسم مادة تكنولوجيات  نأالثانوي ب

يكلة اجلديدة اهلتربز  ىتاليقة انظر الوث(التعليم الثانوي ووضع هيكلة جديدة  إصالحمت  -
  :أما املنجزات م 2005 ماي  14املؤرخ يف  16حسب القرار الوزاري رقم ) للتعليم الثانوي

 43617449قارب مع عدد التالميذ ،17041اىل فقد تضاعف عدد االبتدائيات
 2256232و 3844معلما،أما يف التعليم املتوسط فقد بلغت عدد املتوسطات  171471و

 1423واملتاقن  ويف التعليم الثانوي بلغ عدد الثانويات،أستاذا 108249ا يؤطرهم تلميذ
يف جمال التعليم  حاالصطالوقد جتلى ،أستاذا  60185تلميذ و  1123123مبجموع تالميذ 

لوطنية إلصالح وضع من طرف اللجنة ا طعلى خمط هيكلة بناء بإعادةوالبحث العلمي  يلاالع
مراكز جامعية ومت بناء جامعات و معاهد و  ،)ل م د(خل ألول مرة نظام دااو ،املنظومة الرتبوية

    2.مؤسسة جامعية  58متخصصة حىت قارب عددها عامة و 
ابصاحب التعريف  اتتعد التعريفات للنظام حسب الوجهة اليت يراه:مفهوم النظام التربوي-4  أ

تبادلة مة فيما بينها وفق عالقات بطحيث يرى البعض انه مجلة من العناصر املرت ،تفي بالغرض منه
النظام يف نسق تعاوين و  أجزاءكل جزء من النظام يؤدي وظيفة حمددة هلا عالقة ببقية ف ،ريأثتتأثر و 
  .األساسيةالوظيفة  أداءيف  يتكامل

تؤلف يف جمموعها تركيبا كليا  أجزاءاملركب الذي جيمع  أوعلى انه الكيان املنظم "كما يعرف   
  3" موحدا

موعة من العناصر الىت ترتابط و تتفاعل  إطار: يف النظام انه األخريف حني يرى البعض _ عام 
  4 .وظائف مفيدة أوللقيام بوظيفة 

                                                             
 ,مرجع السابق  1
–منتدى الخضرا –منتدى العلوم االجتماعیة و االنسانیة بحث حول النظام التربوي الجزائري منذ االستقالل الي یومنا ھذا  2

www.elkadra .com 
ص  2008اجلامعة اجلديدة بنها ،دار اهات املعاصرة يف نظم التعليم ،سالمة عبد العظيم حسني االجت، حممد أبو الوفامجال - 3

12. 
 . 37ص   1982. رير سعيد إمساعيل على القاهرةنادية مجال الدين مدخل إىل علوم الرتبية حت- 4
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يستخدم لوصف جمموعة من العناصر ،املعجم الرتبوي و علم النفس مصطلح: عرفه نايف القيسي_
التغذية  آليةو خمرجات و عمليات و و النظام له مدخالت  ،املتبادلة الىت تعمل لتحقيق هدف عام

   1.العكسية
اليت تستمد ،هو جمموعة من العناصر و العالقات": معجم علوم التربية و مصطلحاتهايعرفه  

ا من النظم السياسية و االقتصادية و السوسيوثقافية و غريها ؛لبلورة غايات الرتبية و األدوار  مكونا
                                                         2" .  إليهااألفراد الوافدين املدرسة و نظام سريها ومبادئ تكوين 

يشمل باإلضافة اىل  إمناالنظام الرتبوي ال يشمل فقط على التنظيمات الرمسية املخصصة للرتبية ،و  
تمع لنقل الرتاث الثقايف اليتذلك على الوسائل   . حددها ا

وحملية وإقليمية  إداريةقتصادية و إو  جتماعيةاو ات علمية و سياسية ر و مكونهي حمصلة عدة عناص    
  . الفرد للحياة  إعدادتنمية البشرية و  إىلتسعى  ،و عاملية
 و متبادلة االعتماد و ،ا كيان مكون من أجزاء متمايزةيعرف مصطلح املنظومة عادة على أ

  . استمرارية هذا التوازنحمددا يف حتقيق املنظومة و  إسهامايقدم كل منها 
وزارية مة خمتلفة وهذا حتت وصايا ثالث ومن هذا التعاريف ميكننا حتديد النظام الرتبوي علي انه أنظ

  :خمتلفة و هي
  .الثانوي,مهمتها التكفل بالتعليم االبتدائي األساسي:  وزارة التربية الوطنية- 1
التكوين املتدرج مث ما بعد التدرج و  حتتوي على تشكيلة متنوعة من: العاليوزارة التعليم - 2

  . املوزعني يف اجلامعات و الكليات و املعاهد و املدارس العليا التابعة للوزارة
وزارة التكوين املهين الوزارة املكملة للوزارتني السابقتني فهي  تعترب: وزارة التكوين المهني-3

استقطاب و و ه الأور فعال بد مبدورها حتتوى على تشكيلة متنوعة من التكوين،وهي تقو 
   .دراستهم يف مستويات خمتلفة  إمتامخمزون تالميذ الذين مل حيالفهم احلظ يف 
يومنا هذا تطورات خمتلفة و منه أصحبت املنظومة  إىللقد شهدت املنظومة الرتبوية منه االستقالل 

           :                                    الرتبوية تتميز بنظامني أال ومها

                                                             
 .376ص  2006دن نشر و التوزيع األر دار املسرية لل.سي املعجم الرتبوي و علم النفس نايف القي- 1
ا  -2   308ص  1994املغرب .عيد اللطيف الغازيل و اخرون معجم علوم الرتبية و مصطلحا
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  . نظام قدمي للمنظومة الرتبوية-
  1. للمنظومة الرتبوية يف اجلزائر  اإلصالحنظام بعد -
  : النظام القديم للمنظومة التربوية-1

لقد كان على عاتق الدولة اجلزائرية يف هذا الوقت أي الفرتة ما بعد االستقالل تركة استعمارية ثقيلة 
ريات تتالءم والدولة اجلزائرية املستقلة وهلذا كان لزاما عليها ان أن تقوم بعدة تغي ،على الدولة وكان

  .تم باملنظومة الرتبوية وتطورها
  12/ 13/ 1962يف  157/63 رقم وهلذا قامت السلطة احلاكمة آنذاك بإصدار قانون

ة ضرورة استمرار العمل بالقوانني الفرنسية الصادرة عن السلطة الفرنسية وهذا ريثما تصدر السلط
  2.اجلزائرية قوانني تعوضها

  :بتطبيق تلك القوانني و املتمثلة يف تقسيم التعليم إىل ثالثة مراحل هي األمورولقد سارت 
  . مرحلة التعليم االبتدائي ،مرحلة التعليم املتوسط،مرحلة التعليم الثانوي

  :مرحلة التعليم االبتدائي-أ
والدخول للسنة  األقلدائي هي ستة سنوات على مدة التعليم أو التمدرس يف مستوى التعليم االبت

السنة السادسة كاملة ،ويف آخر هذا الطور يتحدد إجراء امتحان الذي إىل غاية يكون إجباريا  وىلاأل
  .من التعليم املتوسط وىلاأللدخول للسنة ه اه يسمح للالمن خ

   :مرحلة التعليم المتوسط-ب
و باجتياز .قين و التعليم الفالحي و التعليم املتوسط العامإن التعليم املتوسط يتكون من التعليم الت

  :كماليات التاليةميذ الطور االبتدائي عليهم أن يتوجهوا إىل احد اال التال
-:(CEM) األهليةأربع سنوات وتنتهي باجتياز شهادة  اومدة الدراسة فيه: اكمالية التعليم العام. 
-:(CET) ث سنوات وينتهي بشهادة الكفاءة ثال اراسة فيهومدة الد: اكمالية التعليم التقين

 .املهنية

                                                             
 .WWW.API.ORG .املعهد العريب التخطيط . وديع عدنانحممد -  1
  .عطية علي مدير مديرية التعليم الثانوي بوزارة الرتبية الوطنية باملرادية"مقابلة شخصية للسيد  2
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-: ( CEA) ث سنوات وينتهي بشهادة الكفاءة ومدة الدراسة فيه ثال:اكمالية التعليم الفالحي
  .ةيالفالح

يعترب حلقة وصل بني  ألنه،يعترب التعليم الثانوي من أهم مراحل التعليم:مرحلة التعليم الثانوي-3
ميذ املتخرجني يضم هذا النوع من التعليم،التال.هة ،وعامل الشغل من جهة أخرىالتعليم العايل من ج

ميذ الذين حتصلوا على شهادة التعليم املتوسط وهو بدوره يشمل أي التال،كماليات بنجاحمن اال 
  1ثالث أنواع من التعليم

التعليم على  ث سنوات وحيتوي هذا النوع منومدة الدراسة فيه ثال: التعليم الثانوي العام- 3-1
  :ث شعب هيثال

  . شعبة الفلسفة. شعبة العلوم التجريبية. شعبة الرياضيات
من  مدة الدراسة فيه مخسة سنوات و جيتاز التلميذ: التعليم الثانوي والصناعي و التجاري-3-2

  .كالوريا تقينله شهادة البخال
                له ميذ خالت وجيتاز التالث سنواثالمدة الدراسة يف هذا النوع من التعليم  :التعليم التقني-3-3     

  .كالوريا تقين رياضي و تقين حماسيبشهادة الب
لقد عرف هذا النظام عدة تغيريات : للمنظومة التربوية في الجزائر  اإلصالحالنظام بعد - 2

  :جذرية يف خمتلف أطوار التعليم نذكر منها 
وبني الدخول املدرسي  م1962تطورا متذبذبا بني سنة  عرفت مرحلة التعليم الثانوي يف اجلزائر -

يف املنظومة حبيث كانت هناك عدة تغيريات ،هالذي عرف آخر تعديل هلياكلم  1994 -  1993
  :الرتبوية ومن أمهها

و  1971نويات و إقامة تعليم متوسط مستقلالزوال التدرجيي للطور األول الثانوي من الثا- 1
   "مؤسسات التعليم الفالحي 

  .2إلغاء متوسطات التعليم التقين  - 2

                                                             
 السابق المرجع  1

2 مدير مديرية فرع التعليم الثانوي " عليعطية "مقابلة شخصية للسيد -   
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املستوى األول يف املتوسط املستوى الثاين م ،1974إنشاء متقن ألغراض مهنية ذات مستويني .3 
  .يف الثانوي

 3التخلي عن صيغة متقن ذات مستويني لصاحل متقن ذات مستوى واحد لغرض مهين مدته .4
  .التعليم الثانوي سنوات يف

  تتبع التنظيم الرتبوي،متقن ذات مستوى واحد وجعل املؤسسات املفتوحة التخلي عن صيغة . 5
و نشر املرسوم  ،املتضمن تنظيم التعليم و التكوين يف اجلزائر م1976واجلاري للثانويات التقنية  

املتضمن النظام الرتبوي اجلديد و الذي يتفرع إىل مستويات  م1976صدور قانون . 04/6/الرئاسي 
  :خمتلفة
  .يم التحضرييالتعل .1
  .التعليم الثانوي .2
  .التعليم العايل .3

  و تنصيب مايلي 1991إعادة هيكلة شاملة للتعليم الثانوي والتقني:  
 1991وىل ثانوي جذع مشرتك ثالث يف السنة اال.  
 تعليم تكنولوجي بدل من الشعبة تقين رياضي.  

التعليمية  األمورغري الكثري من للمنظومة الرتبوية يف اجلزائر الذي  اإلصالحمن هنا يأيت احلديث عن 
   .الرتبوي اإلصالحلكن قبل ذلك جيب ان نتعرف علي مصطلح 

  : اإلصالح التربوي-3
  .لسان العرب من معجم   نقيض الفساد اإلصالح:لغة  اإلصالح-3-1
اإلصالح الرتبوي ميكن أن تعين، التغيري اجلذري لبنية النظام و : التربوي اصطالحا اإلصالح-3-2

  1.توجهه اليتيقوم عليها و العناصر السياسية  اليتديد الكلي لألسس التج
أن مفهوم اإلصالح الرتبوي يرتبط مبفاهيم متعددة منها التجديد و :يف حني يرى حمـمد منري مرسي

  2 .التغيري و التطوير و التحديث

                                                             
 .63ص  1. ط 2009ات ،جسور اجلزائر مدرسة اجلزائرية حقائق و إشكالي، عبد القادر فضيل-1
 . 77ص  1996حممد منري مرسي اإلصالح و التجديد الرتبوي يف العصر احلديث عامل الكتب القاهرة  -2
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التعليمي،هو يف رؤيته ألمناط اإلصالحات الرتبوية،اإلصالح  "سات ريتشارد"كما نرى ما وضحه 
وجهود تبذل يف مجيع قطاعات النظم التعليمي أثناء إجراء التغيري و غالبا ما تتجاوز موجباته و آثاره 

دون  يالتعليمو نتائجه ،أما التغيريات التعليمية فهي حماوالت متفرقة أو حتسني بعض جوانب النظام 
  .1أن يشمل النظام بأكمله 

ترمي إىل حتسني املردود  اليتدف مدخالت العملية الرتبوية،تسته اليتهو جمموعة من اإلجراءات 
من إطار جمموعة من األهداف و )خمرجات(الرتبوي  ،من خالل التغيري اجلذري أو التدرجيي،ضّ

ال الرتبوي لتحقيق  اليتاالجتاهات و املبادئ  يقوم عليها النظام الرتبوي و جتنيد كل الفاعلني يف ا
  .ذلك

نه كل مركب من عناصر هلا  وظائف و بينها عالقات منظمة و يؤدى هذا الكل ويرى توفيق مرعي بأ
  2. حتيط به اليتنشاط هادفا و له مسات متيزت عن غريه و أن هذا النظام و يقيم عالقات مع البيئة 

ا و املتفاعلة فيما بينها يف نفس الوقت  كما يعرف بأنه حاصل اإلجراءات املستقلة يف نشاطا
  3.ف مدرسية سلفالتحقيق أهدا

  :             سبب اللجوء إلى اإلصالح التربوي-4
شرعت .2002تنفيذ املخطط إصالح املنظومة الرتبوية املفرد من طرف جملس الوزراء يف أفريل 

،يف تطبيق هذا اإلصالح الذي يرتكز على ثالث حماور 2003وزارة الرتبية الوطنية منذ عام 
  :أساسية هي

  . حتسني التأطري .1
  .صالح البيداغوحياإ .2
    .إعادة تنظيم املنظومة الرتبوية .3

                                                             
ص  1981-1جملة اليونسكو عدد  ترمجة النحاس أمحد نقال نشر يف. ،تصنيف أمناط اإلصالحات الرتبويةتشارد سات ري-1

43 . 
 . 376ص  2000األردن . سرية للنشر و التوزيع و الطباعةمناهج البحث يف الرتبية و علم النفس،دار امل،سامي ملحم- 2
يين لفائدة مديري التعليم  الثانوي و اإلكمايل سند تكو . ي الرتبيةاملعهد الوطين لتكوين مستخدم- 3

WWW.INFPE.DZ.. 
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فبسبب هذه االعتبارات اهلامة فيعنني على املنظومة الرتبوية رفع التحديات الداخلية و اخلارجية 
و  االستقاللمعلم فرنسي غداة  10000زاده شكل التأطري فمغادرة .أصبحت مفروضة اليت

  1.معلم وظفوا 425التحاق 

  :المنظومة التربويةأهداف إصالح -5

من .عملية حتديد األهداف الرتبوية للقيام بالعملية التعليمية أساس كل عمل تربوي جاد
هذا املنطق و مما نتفق عليه نرى البلدان املتطورة تشجع و تنادي باالستثمار يف جمال 

ا ،فنستثمر األدمغة ،و بذلك جند ا لكثري العلم و املعرفة و تسعى جاهدة إىل تنمية قدرا
ينتقد و يطالب باستمرار إعادة النظر يف املنظومة الرتبوية لتكوين على اجتاه معني قد ال 

  :تطمح املنظومة الرتبوية إىل حتقيقها و املتمثلة يف اليتختدم بالضرورة األهداف 

إىل توفري الشروط املادية و البيداغوجية األكثر  األوىليرمي هذا اإلصالح بالدرجة -
و بعد ما .من السكان % 25ماليني تلميذ  8كفل بالتعداد مدرسي يتجاوز مالئمة للت

و هو سياق الذي مت فيه الرتخيص القانوين إلسهام املدرسة اخلاصة . يقارب مليون طالب
  .و اجلامعات األجنبية يف اجلزائر خالل السنة املاضية

ة العامليني و اللغات كما يشمل اإلصالح املنظومة الرتبوية التفتح على العلم و الثقاف-
 2. األجنبية و التعاون الدويل و الشامل يف الوقت نفسه ترقية العناصر املؤسسة

غرس القيم الروحية و الدينية للمجتمع اإلسالمي العريب و صقلها يف شخصية  -
 .املتمدرس

 .متكني املتمدرس من احلصول على مستوى مقبول جدا من العلم و املعرفة -
العامل بتشجيع و تدعيم الرتمجة لكل املصطلحات يف كل امليادين  التفتح على ثقافات -

 .الىت جيب التمكني فيها من اللغات التطورية العاملية املستعملة يف التنافس العاملي
                                                             

سند تكويين لفائدة مديري التعليم  الثانوي و اإلكمايل . ي الرتبيةاملعهد الوطين لتكوين مستخدم- 1
WWW.INFPE.DZ.. 

 .المرجع السابق  2
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 .دعم املوارد البشرية الالزمة لتطبيق مبدأ اإلصالح املتمركزة يف املدرسة -
االستغالل األمثل لتكنولوجيا . ادف شاملمتكني املعلمون من القيام بعملية تعليم فعال و ه -

املعلومات،و التعامل مع املناهج بطريقة مرنة تتيح للمعلم التعامل مع املادة الدراسية للمتعلم،و 
  1.فهم حمتواها

  :اإلصالح التربوي متطلبات-6

أشار مصطفى حمسن حمددا ضرورة توفري ميزتني هامتني حىت يكتب النجاح ألي عملية إصالح 
  2.يتربو 

أال يكون مندرجا يف إطار سياسيات تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية مستوردة تابعة مشروطة  -
 .،و ممألة من اخلارج ،بل نابعة من اختبارات و أهداف ،و حاجات وطنية باألساس

أن يتكامل إضافة إىل إحداثيته و دقة أهدافه ،مع أمناط و مستويات التخطيط األخرى أي  -
،ضمن إسرتاتيجية تشاركيه و  ؤية ختطيط وطنية عامة و متكاملة العناصرينخرط يف إطار ر 

  .حتاورية مجاعية حمكمة التقنني و التنظيم لألدوار و العالقات
  :أهمية اإلصالح التربوي-7

يعترب اإلصالح من القضايا اليت شغلت بال اإلنسان بشكل عام ،و املفكرين بشكل خاص 
الفارايب "و مجهوريته الفاضلة إىل "أفالطون "و الكمال ،فمنذ حتدهم الرغبة يف التطلع دوما حن

ضمنه أفكاره الرتبوية  الذي"أميل"و ما محاه كتابه "جان جك روسو"و مدينته الفاضلة إىل "
  3. اجلديدة و مهامجته للمعتقدات و األساليب الرتبية السائدة يف عصره

مه املختلفة إال و ضو خب الوهن و الضعف بدأ يتسرب حنفكلما أحس اإلنسان بدبي
  استنهض  اهلمم للبحث يف مكامن هذا الضعف ،و البحث عن أجنح الوسائل و الطرق

                                                             
رتبوية يف ظل معوقات حتقيق األهداف اإلصالح و جودة التعليم داخل املنظومة ال.جابر ناصر الدين و أبن امسا عني رمحية - 1

 .ص. قسم علم النفس جامعة بسكرة. متطلباته
 
    .www :Google. comة االصالج الرتبوي و التنميةننور الدين زمام سعاد بن ق- 2
  دار الكتاب ليبيا 165عمر حممد الشيباين تطور النظريات و االفكار الرتبوية  ص - 3
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ملعاجلة آثاره و حتسني حاله ،و النظام الرتبوية ليس لعزل عن هذا التفكري بل يكون مركزه 
باط األساس نتيجة لتغلغل النظام الرتبوي فيه ،و السرية األنظمة للمجتمع ،و كذا االرت

تمع   .العالئقي الوثيق بني هذه األنظمة مبختلف توجيهاته و النظام الرتبوي القائم يف ا

يمية للنظم الرتبوية  إن النظم الرتبوية يف الدول املتطورة جتاوزت إىل حد كبري املشكالت التعل_ 
الئمة ،و التسرب املدرسي و عدم االتزان بني الطلب االجتماعي و التعليم و م كمشكلة الفر

تمع   .خمرجات التعليم و حاجات ا

ال املعريف  للمدرسة - يف تطوير  تكوين الفرد القادر على حتقيق اإلقالع احلضاري،مستفيد من ا
يف ومات قدمية أو جمرد استبدال هلا املعرفة احلبة ليست جمردة إضافة معلومات حديثة إىل معل"كافئه

ائق فرتسيخ يف املتعلم حىت بعد أن ينسى كل ما يتعلمه يف صياغة ألسلوب يف الفكر و الوجدان و طر 
  "املدرسة

فاملدرسة مل تعد البوابة الوحيدة لولوج عامل املعرفة فإنتاج املعرفة و تسويقها أصبحت تشارك فيه 
مؤسسات أخرى فاإلعالم أصبح حيتل موقعا مركزيا بكل وسائله املختلفة و خاصة يعد الثورة يف جمال 

  .و الرقمنة املعلوماتية
 لقد عرفت خمتلف أطوار التعليم عدة تغيريات يف : و منه الهيكلة الحالية للمنظومة التربوية

 :خمتلف املستويات

أصبح التعليم االبتدائي مخسة سنوات بدل من ستة سنوات ،حبيث ينتهي هذا :التعليم االبتدائي- 1
  )عربية ،رياضيات،فرنسية(ثة األساسية التعليم باجتياز شهادة التعليماالبتدائي يف املواد الثال

ميذ الذين مل ينجحوا يف هذه الشهادة هناك دورة استدراكية للتلميذ الذين رسبوا يف الدورة حبيث التال
  1.العادية

أصبح التعليم األساسي أكثر كثافة يف الربامج و يف األوقات حبيث أصبح هذا :التعليم المتوسط 2
ث سنوات وتعترب السنة الرابعة متوسط مفرتق الطرق حبيث يتم فيها ن ثالالتعليم ملدة أربع سنوات بدمل

  .ميذتقرير مصري التال
  :التعليم الثانوي-3

                                                             
 .المرجع السابق  1
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  :أصبح النظام احلايل للتعليم الثانوي يتمثل يف مايلي
  :وىل ثانويجذوع مشرتكة يف السنة األ ثالث. 1

 جذع مشرتك آداب و علوم إنسانية.  
 جذع مشرتك علوم.  
  ك تكنولوجيا جذع مشرت  
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نلخص ما قمنا بدراسته يف هذا اجلزء من البحث حول املنظومة الرتبوية اجلزائرية حبال التعليم و 
ا قبل االحتالل الفرنسي حيث عرف بازدهار فكان  التعليم يقتصر على  أسلوباملراحل اليت مر 

على تعليم اللغة  األساسز يف يرتك اإلناثالكتاتيب و املساجد حيث كان تعليم بني الذكور و 
  .خاصة حفظ القران الكرمي اإلسالميالعربية و الدين 

حينها مل يعثر على جزائري واحد  اإلحصائياتحيث عرفت مبراحل العطاء فحسب الدراسات و 
  .أوروباجاهل عكس 

العربية  غلبت فيها طريقة االستعمار و سياسة الفرنسية للغة اليتو  1830مرحلة االحتالل الفرنسي 
للدولة اجلزائرية و استهالكا فكان التعليم حينها يقدم يف  األساسيةو ذلك من اجل حمو الركائز 

ا التعليم  اليتللجزائريني و هنا نذكر املراحل  التعليممؤسسات وحيدة وهي الكتاب بالنسبة   أنمر 
  :ذاك
  .ء املعمرين الفرنسينيمساجد و كتاتيب للجزائريني و مدارس ألبنا:م1870 - 1830ةمراحل-1
مر التعليم مبرحلة متذبذبة بني االزدهار و االحنطاط بني مدارس : 1893-1870ةمراحل-2

من خالل تعليم  1850مت نصها  اليتاالستعمار الفرنسي و اجلزائريني و ذلك من خالل قوانني 
م من الت عليم عامة كان فرنسي اجلزائريني تعليم فرنسي إلدماجهم يف جمتمع جزائري مفرنس او حرما

  .او عريب
 اليت اإلحصائياتكانت مرحلة مزدهرة التعليم و ذلك من خالل : م1914- 1893ةمراحل- 3

  .درسناها 
ض و رجع  اليتتأثر التعليم وقتها باحلرب :م1940-1914ةمراحل-4 وضعه  إىلقامت إال انه 

توسيع التعليم و نشره بإنشاء املدارس  إىلو تدع اليتالطبيعي بظهور النظم التعليمية الرتبوية اجلزائرية و 
  .الناطقة باللغة الفرنسية

  .التعليم حتت السيادة الفرنسية وفق لقوانينها:5-1940-1962
  :م1970-1962 األولىالمراحل /1

  :اهليكلة للمنظومة الرتبوية و هي ثالث  إعادةكان املبدأ الوحيد املعمول به  حينها هو 
  .التعريب-
  .التعليم دميقراطية -
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  .االختبار العلمي و الفين-
  .ذاك إنللمواطن اجلزائري مواكبة التطور العلمي  اإلسالميةالشخصية  إعادةو هدفها 

النظر يف املناهج التدريس كل  إعادةنصت  اليتو  1964- 1963  اإلصالحاتكما متيز بداية 
النتائج النجاح يف شهادة  التعليمية من ابتدائي و ثانوي و فصلت فيها االنتقال حسب األطوار

  .التعليم االبتدائي مث االكمايل مث الثانوي
  :م1980 -1970المرحلة الثانية /2

ا كان التعليم باللغة العربية و  74/77و الثاين  69/73  األولوفيها وضع خمطط الرباعي  و 
  .هلم أجانبالتكوين لألساتذة  للمتوسط و الثانوي باالعتماد على مكونني 

  : 2000-1980مرحلة الثالثة ال/3
املتعلق بتنظيم  1976فريل أ 16املؤرخ يف : 35- 76 األمراجلديدة مبوجب  اإلصالحاتفيا متت 

فتم تكليف  األساتذةتكوين  أماالرتبية و التكوين ووضع ختطيط توضيحي هيكلة النظام الرتبوي 
تكليف التكوين للمعاهد  مت 2004-2003يف بداية املوسم الدراسي  أمام  1999اجلامعة بذلك 

ذا ازدهر التعليم و تطورت مرافقه. املتخصصة    .و 
  :الى يومنا هذا 2008من المرحلة الرابعة /4

لتعليم االبتدائي بإدراج اللغة الفرنسية يف السنة  2004- 2003جديدة  إصالحاتو به بدأت 
جاءت ملواكبة التطور  إلصالحاتا أنالثانية ابتدائي و مادة الرتبية علمية و التكنولوجية فنالحظ 

  .االىل اإلعالمالعلمي و التكنولوجي احلاصل يف العامل و ذلك من خالل تدريس 
  :اآلن إلى-2014نظام بن غبريت 

  :وفق ثالث وزارات  اإلصالحاتو كانت هذه  
  .الرتبية الوطنية_ 1
  .وزارة التعليم العايل و البحث العلمي- 2
  .وزارة التكوين املهين- 3

  .و نلخص لكم الفرق بينها اإلصالحاتو بعد  اإلصالحاتنظامني قبل  إىلانت النظام منقسم و ك
  .أساسيكان فيه التعليم :النظام القدمي 
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  :كانت مرحلة  كاأليت 
السنة الدراسية لنيل شهادة  أخرسنوات و جيري فيه امتحان  6يدرس فيه املتعلم :تعليم االبتدائي /1

  .املتوسطة إىلل التعليم االبتدائي لتنق
 إىلسنوات و جيري فيه امتحان يف السنة التاسعة لينتقل  3يدرس فيه املتعلم :تعليم متوسط /2

  .التعليم الثانوي 
يدرس فيه املتعلم ثالث سنوات السنة الثالثة تسمى البكالوريا و فيها جيري :التعليم الثانوي /3

ما فوق حسب التخصص  10ة و ذلك بنيله معدل املرحلة اجلامع إىلامتحان احلاسم لينتقل املتعلم 
  .و الشعبة 

يف التعليم االبتدائي و التغيري يف سنوات الدراسة  اإلصالحمر بنفس املراحل إال انه مت :النظام احلايل 
  .السنة لالنتقال لتعليم املتوسط أخربزيادة سنة حتضريي و دراسة مخس سنوات و اجتياز امتحان 

سنوات تعليم متوسط ،التعليم الثانوي ثالث سنوات و  04 إىل 03ة سنة من زياد:التعليم املتوسط
  ).تلغا(متثل ختصص  اليت أدبية أوتقنية  أوشهادة بكالوريا حسب الشعبة علمية 
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العلم الذي يقرأ اللغة اإلنسانية على وفق منظور علمي عميق و دقيق،و يستند :اللسانيات هي -1
  .جيل وقائعها،قائما على الوصف،و بناء النماذج و حتاليلهاإىل معاينة األحداث و تس

باإلفادة من املعطيات العلوم و املعارف اإلنسانية األخرى و يرمي هذا العلم إىل كشف حقائق و 
ا اإلفرادية و الرتكيبة داخل ،و .قوانني و مناهج الظواهر اللسانية و بيان عناصرها ووظائفها و عالقا

  1.خارج بنية النص
 
ا الدراسات العلمية للغة متيزا هلا عن )يسمى أيضا األلسنة،علم اللغة( :تعريف اللسانيات1-1- بأ

ا املهتمون باللغة عرب العصور  اليتاجلهود الفردية و اخلواطر و املالحظات    2.كان يقوم 
ا الدراسات للسان-   3.كما عرفت أيضا بأ
إن .شري من خالل األلسنة اخلاصة بكل جمتمعالدراسة العلمية و املوضوعية للسان الب وهو-

مصطلح اللسان يدل عن نظام تواصي قائم بذاته و هذا النظام ميتلكه كل فرد متكلم مستمع ،ينتهي 
،وهلذا النظام صالاإلتإىل جمتمع له خصوصيات ثقافية و حضارية متجانسة،ويشارك أفراده يف عملية 

  .أبعاده الصوتية و الرتكيبة الداللية
ضوع اللسانيات الذي حدده دي سوسري خيص بالدراسة اللسان البشري كهدف يف ذاته و ليس  فمو 

كوسيلة للحصول على معارف آخرى فهو ينظر إليه كمنظومة األدلة املتواضع عليه لتأدية عرض معني 
  4.وهو التبليغ

  :فروع اللسانيات /2
موعة ،و اللغة من جوانب خمتلفة وفقا ألغراضهم املتن اللسانينييدرس  املختلفة،و قد نتج  اهتماما

  :عن ذلك فروع خمتلفة للسانيات منها
  

  

                                                             
. دار الصفاء للنشر و التوزيع .ه  1422-م 2002 1عبد القادر عبد اجلليل سلطنة عمان ط .علم اللسانيات احلديثة د-1

 . 162- 107- 106عمان ص 
 .09حممد حممد يونس على مدخل إىل اللسانيات ص -2
 .13مصطفى حركات اللسانيات العامة و قضايا العربية ص -3
 .17اجلزائر ص  1990اللسانيات العامة املسرية ،علم الرتكيب . باين عمريي.سليم بابا عمر-4
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  :اللسانيات النظرية و اللسانيات التطبيقية-2-1
 اليتترمي اللسانيات النظرية إىل صوغ نظرية لبنية اللغة،ووظائفها يغض النظر عن التطبيقات العلمية 

  قد يتضمنها البحث يف اللغات
و ال .و نتاجها على عدد من املهام العلمية.بيقية فتهتم بتطبيق مفاهيم اللسانياتاللسانيات التط أما

يف جمال  اللسانيات التطبيقية التخطيط اللغوي و  اليتسيما تدرس اللغة ،و من االهتمامات األخرى 
ية و الذكاء تعلم اللغة باحلاسوب و عالقة اللغة بالرتبية و الرتمجة و الرتمجة اآللية،و اللسانيات احلاسوب

  .االصطناعي و حنو ذلك
وكثريا ما تنصرف أذهان الكثريين عند إطالق مصطلح اللسانيات التطبيقية إىل تعليم األجنبية ،و 

  .والسيما األجنبية منها.اللغات  اكتسابتعليمها وهكذا فإن طرائق 
  :اللسانيات التطبيقية2-1-1

ا أقل حداثة من اللسانيات فاللسانيا ت التطبيقية مل تتبلور معاملها بعد،و مل تضع فهي الشك أ
  1.الوضوح املطلوب إىل غاية اليوم بالرغم من احملاوالت الكثرية يف سبيل ذلك

مل تظهر اللسانيات التطبيقية كعلم مستقل له قواعده و مصطلحاته و منهجه يف الدراسة إال يف 
لغة أجنبية،و قد برزت أعمال هذا م و ذلك يف معهد اللغة اإلجنليزية باعتبارها   1947حوايل 

  .تسمى مبجلة علم اللغة التطبيقي اليتاملعهد يف جملته املشهورة 
 1954مث بعد ذلك أسست هلذا الغرض مدرسة عرفت مبدرسة اللغة التطبيقي يف جامعة إدنربة عام 

  2.م
  :إليهو بدأ هذا العلم ينتشر رويدا يف اجلامعات العاملية و ذلك ألمهية و شدة احلاجة 

إال أن اللسانيات التطبيقية صادفت عدة صعوبات يف حتديد مفهومها و الفصل يف معناها متكن 
ا  أي تتعامل مع "للسانيات و تطبيقية"إحدى الصعوبات الرئيسية قي حتديد اللسانيات التطبيقية كو

يون ال اللسان من جهة و مع تطبيقات العلوم من جهة أخرى،هذه التطبيقات كما يوضح اللسان
فهي تعليمية تربوية ،و إعالمية حاسوبية،و نفسية عالجية و غري عالجية و إجتماعية (حدود هلا 

  اخل...
                                                             

امساعيل صيين  اللسانيات التطبيقية يف العامل العريب مقال منشور يف كتاب تقدم اللسانيات يف االقطار العربية دار الغرب  حممود-1
 . 217 ص 1987 االسالمي  الرباط 

 . 83ص  1995املعرفة االسكندرية  ليم اللغة العربية دارعبدو الراجحي كتاب علم اللغة التطبيقي تع-د -2
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بينما . سانيات علم نظري يسع إىل الكشف عن حقائق اللسان البشري و التعرف على أسرارهالف
أو مما يكسبه من علم تعلم اللغات علم تطبيقي يهدف إىل تعلم اللغات سواء كانت من منشأ الفرد 

  .اللغات من اللغات األجنبية
و إذا تأملنا احلقلني تبني لنا مدى الصلة القوية القائمة بينهما ،فكالمها حيتاجان إىل بعضهما _

ا العلمية ،و املريب يف  الختبارفاللساين جيد يف احلقل تعليم اللغات ميدانا علميا  باستمرار نظريا
أثبتها  اليتليم اللغات أن يبين طرقه و أساليبه على معرفة القوانني العامة املقابل حيتاج يف امليدان تع

   1.علم اللسانيات علم اللسانيات احلديثة
  :مجاالت اللسانيات التطبيقية-2-1-2

االت حتت اللسانيات التطبيقية إال أنه مت  حتديد جماالت  سبق و أن اشرنا أنه من الصعب حصر ا
اهلا اهتماماتتعد من أبرز  يتاليات نالدراسات اللسا   2.اللسانيات التطبيقية و الىت تدخل يف ا

ال من أهم جماالت اللسانيات التطبيقية.تعليم اللغات و تعلمها /1   .و يعد هذا ا
  )اخل .... مثل التعريب مبفهومه التخطيطي كتعريب اإلدارة ،أو تعريب التعليم(التخطيط اللغوي /2
للتعرف على عالقة اللسانيات بعلم تعليم اللغات البد من :تعليم اللغات اللسانيات و علم-1-3

  :مجلة من املسلمات ،و منها   إىل اإلشارة
  : املعلومات اللغوية صنفان

يولد حيمل استعدادات على  إنسانمعلومات متعلقة باملتكلم متصلة مبلكته اللغوية ،الن كل _ 1
وصيغ و مهارات علمية متكنه من تعلم اللغة و استعماهلا  آلياتالفعل اللغوي ،مث يكتسب عادات و 

هلا حاالت  اإلنسانيعترب تشو مسكي ان البنية اللغوية عند .3وفق مقتضيات التواصل املختلفة
،فحالة )توجد عند الطفل (،فحاالت وسيطة )للدماغ  األوىلهي املرحلة : (فطرية  أوىلحالة :متعددة 

  4 )البالغ اإلنسانتوجد عند (قارة نسبيا 
  
معلومات متعلقة بعامل اللسانيات و هي معرفة عملية و نظرية حبتة تتألف من جمموع النظريات و _2

  .املسلمات
                                                             

 . اجلزائرسامية جباري اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغات جملة اللسانيات جامعة -د -1
2 - 
 .21:ص . املقال نفسه: سان البشري تصدرها جامعة اجلزائرجملة يف علم الل–اللسانيات -3
 .43 . ص.1988بريوت . منشورات عويدات . نيات و اللغة العربية اللسا:الفهري عبد القادر الفاسي - د-4
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الثابتة املتفق عليها ،مها  األموربدا التميز بينها من  إنالصنفني من املعلومات و املعارف و  إنالواقع 
  :تعليم اللغات ملعرفة عالقة علم اللسانيات بعلم أساسيانمدخالن 

 .إسرارهالكشف عن حقائق اللسان البشري و التعرف على  إىلاللسانيات علم نظري يسعى _
تعليم اللغات سواء كانت هذه اللغات من منشأ الفرد  إىلعلم تعليم اللغات علم تطبيقي يهدف _
  . األجنبيةمما يكسبه من اللغات  أو
وية القائمة بينهما ،فكالمها حيتاجان لبعضهما البعض تأملنا احلقلني ،تبني لنا مدى الصلة الق إذا

باستمرار ،فاللساين جيد يف حقل تعليم اللغات ميدانا عمليا الختبار نظرياته العلمية ،و املريب 
 أثبتها اليتعلى معرفة القوانني العامة  أساليبهيبين طرقه و  أن،باملقابل ،حيتاج يف ميدان تعليم اللغات 

 .ديثعلم اللسانيات احل
حديث عن حقل معريف يروم  (Linguistique textuelle) إن احلديث على لسانيات النص

أي تلك آليات التشكيلية و املعنوية اليت :االشتغال على النص باحثا عن آليات أنساقه و انسجامه 
ا حتلل النص  )(textualitéجتعلنا نسم النص بالنصية و تكتسي لسانيات النص أمهيتها يف كو

ركزة على جوانبه اجلمالية والرتكيبية والصوتية والبالغية حىت تتحقق عن متلقي النص اللذة اجلمالية م
   .وهو يتفاعل مع النص

ولقد كان هدف لسانيات النص هو البحث يف النصوص كوحدة داللية تتشكل من متواليات من 
ا بالتذ وق الفين من جهة و بالشاعر اجلمل تربطها عناصر االتساق واالنسجام تربط مجالية أسلو

  .ومواضيعه من جهة أخرى
نظرا لقيام الدرس اللساين على منهجية علمية موضوعية متت االستفادة من نتائج هذا العلم واستثمر 
استثمارا كبريا يف جمال النقد واألدب والدليل على ذلك أن مفهوم األدب قد تغري فنحن ال نعرف إال 

 1.وبا وال ميكننا تصنيفه إال ضمن األجناس األدبية املعروفةهذا الذي ميكن أن يكون مكت
أما اللسانيات فتعترب أن األدب ميكن أن يكون منطوقا أو مكتوبا ،وتقول أيضا بأن هناك نصوصا 

والزجل أدب،وبعبارة ;أدبية تأيت من الرتاث الشفهي املنقول ،فاألمثال و احلكايات الشعبية أدب 
منهج اإلحصاء (و مكتوب خيضع للدراسة اللسانية اليت تعتمدأ  أي نص منطوق  أخرى إن

الذي يدرس النص سواء كان منطوقا أو مكتوبا ومعرفة اجلملة الفعلية ونسبتها إىل اجلملة )اللغوي
                                                             

ينظر مداخلة االستاذة امينة حسين اليت قدمت يف ملتقي الوطين االول للمعهد اخلاص بالتعليمية واقع و افاق ، املدرسة العليا  1
 .  اجلزائر 2014ماي  28/29لألساتذة بوزريعة يوم 
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وكل هذا سوف . االمسية ونسبة الفعل إىل االسم،ونسبة االسم إىل الصفة،ونسبة تداخل هذه اجلمل
  . لحكم على العمل اإلبداعييعزز نتائج ضرورية للناقد ل

ا تنصف الكاتب بدقة متناهية وتعلمه يف ,و اللسانيات عندما تتناول الشعر و القصة و الرواية  فإ
  .الوقت نفسه تقنيات الكتابة و إسرتاتيجيتها صوتيا و حنويا و دالليا

 البين إن عمل اللساين يكمن يف وصف وتفسري اللغة وفق هذا املعطى،أي حتديد ووصف وتفسري
ا الصوتية واملعجمية و الرتكيبية و الداللية سواء تعلق بالشعر أو القصة :اللغوي انطالقا من مستويا

  .أوالرواية
العمل األديب عموما وحتليل  ءاغتنايف التعامل مع الظاهرة ألدبية يف )اجلديدة(وقد سامهت هذه الرؤية 

 هامةية،حيث بدا االهتمام بعناصر تاجات األدبو النقد خباصة مما انعكس اجيابيا على خمتلف االن
 :لمث

ذات و بيئة و شخوص :الوظائف و احلكي و السرد و الوحدات الفرعية و األساسية و العوامل من 
داللية وعالقة هذه األخرية باألمكنة و األزمنة و التشكيالت،وغريها من املستويات و العالقات اليت 

يف حني أنصب االهتمام يف جمال الشعر على التكرارات و ,ه تكفل للنص السردي تسامجه و وحدت
و ،اوأمناطهالكالمية   ت واملفردات و املركبات التنويعات يف جمال األصوات واملوضوعات و الصفا

ا و احلقول الداللية و العالقات بينهما،و الصور و أبعادها اجلمالية البالغيةو و ،أنوع اجلمل ومسا
ك االنسجام و الرتابط و الوحدة اليت يسعى إليها األديب دون جتاهل عالقات األبنية اليت تضمن ذل

ا باملتلقي الذي مل يعد مستقبال فحسب ،بل منتجا او مسامها يف عملية   إنتاجهذه املقومات و جتليا
  1.النص

ئل الذي هكذا إذا منت الدراسات املرتبطة بعامل النص يف مفهومه الواسع و اجلديد بتواز مع تطور اهلا
  .شهده الدرس اللساين جبميع فروعه

 ومما ساعد على هذا االرتباط بني البحث األديب و اللساين هو أن إسرتاتيجيات لسانية بنيوية أساسا
أن تعامل البحث األديب مع  إىلها تعتمد مقوالت كربى كالبنية و العالقات و النموذج للتمييز بني 

بعض الباحثني أنفسهم  إنرية لسانية ،بل مل يتوقف عند أطروحات نظ،اللسانيات
م  طوروا غري من  إنفمفاهيم النحو التوليدي وظفت و , املفاهيمية بتطور حبث اللساين   أجهز

  .التحويل،البنية العميقة،البنية السطحية:ذلك مفاهيم 
                                                             

 .املرجع السابق 1
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يف  ةالتعليمي و تاللسانياالعالقة بني  إطارالتدريس باملقاربة النصية يف  إيل اإلشارةوهنا ميكننا 
  1.املنظومة الرتبوية اجلزائرية

و هي أحد احلقول املعرفية .مفهوم التعليمية بكل شئ بتعلق بتعليم اللغات أرتبط:التعليمية -2
م  اليتاحلديثة  م و جماال م البحثية(أفردت باهتمام الباحثني مع اختالفات ختصصا   )اهتماما

مية أحد فروع الرئيسية للسانيات التطبيقية و لقد كانت مثرة و على كل حال نستطيع القول بأن التعلي
لتطورات مناهج و طرق التعليم حبيث أصبحت امتدادا طبيعيا هلذه األخرية تطور من اللسانيات 

 التطبيقية
البد من اإلشارة إىل أننا جند يف اللغة العربية عدة مصطلحات مقابلة :مفهوم التعليمية- 1- 2 

الواحد ،ولعل ذلك يرجع إىل تعدد مناهل الرتمجة ،وكذلك إىل ظاهرة الرتادف يف للمصطلح األجنيب 
اللغة العربية،وحىت يف لغة املصطلح األصلية،إذا ترجم إىل لغة أخرى نقل الرتادف إليها من ذلك 

تعدد املصطلحات املستقاة من اإلجنليزية يف شقيها الربيطاين واألمريكي،والشواهد على هذه الظاهرة  :
ثرية يف العربية سواء تعلق األمر باإلجنليزية أم بالفرنسية،ومها اللغتان اللتان يأخذ منهما الفكر العريب ك

الذي يقابله  ) Didactique(املعاصر على تنوع خطاباته واملعارف املتعلقة به،منها مصطلح 
  2. يف اللغة العربية عدة ألفاظ

   

  
  
اللغة العربية مصدر صناعي لكلمة تعليم املشتقة من علم أي  كلمة التعليمية يف  إن: التعليمية لغة- أ

  مرآة العني    إىل إحضارهوضع عالمة على الشيء لتدل عليه و تنوه به و نعين عن 

                                                             
1  .R.Galisson et D.Coste, Dictionnaire de didactique des 

langues,Paris:1976,Hachette,p150-151-152  
  
 .المرجع السابق  2
 



لسانيات والتعليمية: الفصل األول  
 

 
34 

اليوناين و  األصلمشتقة من   DICTATIQUEيف اللغة الفرنسية فان كلمة ديكتاتيك  إما
و تعىن  DIDASKOو كلمة ديداسكو  أعلمكمنك و  أتعلم أويعلم بعضنا  أينعىن فلنتعلم 

  . أتعلم
ذا املعىن يف علم الرتبية  :التعليمية اصطالحا-ب  أولتعىن فن التعليم استعمل مصطلح التعليمية 

  م   1613مرة عام 
فن  أوتقرير خمتصر يف الديداكتيكا _وعنوان هذا البحث  :يف حبث حول نشاطات التعليمية للرتبية

هذا املصطلح بنفس املعىن يف كتابه "كوميلوس"م استخدم  1657سنة التعليم عند رايشو يف 
و يضيف "فن لتعليم اجلميع خمتلف املواد التعليمية "حيث يقول عنه انه _ الديداكتيكا الكربى_

ا   1"اابيضليست فنا للتعليم فقط بل للرتبية "بأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 R.Galisson et D.Coste, Dictionnaire de didactique des 

langues,Paris:1976,Hachette,p150-151-152  
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يمي تعلمي،أي كيف يعلم نستخلص من هذه التعاريف أن الديداكتيك تهتم بكل ما هو تعل
  : األستاذ مع التركيز على

مث اختاذ  ودراسة كيفية تسهيل عملية التعلم،وجعلها ممكنة ألكرب فئة، كيف يتعلم التلميذ؟
  .اإلجراءات املناسبة لفئة التالميذ ذوي صعوبات يف التعليم،وبالتايل فهي دراسة التفاعل التعليمي

املعلم "طري التطبيقي لعملية التعليم  يف عناصرها الثالثة علم يهتم بالتفسري والتأ:التعليمية
وتنشيط وتنظيم التفاعالت اإلجيابية لتحقيق أهداف التعليم "،املتعلم احملتوى الدراسي

  .املوجودة و حتجيم العوائق املعرتضة لذلك
 تم التعليمية بوصفها جماال من جماالت الرتبية سواء فيما:اهتمامات التعليمية -2-2-

  1:التعلمية  من حيث/ يتعلق بالبحث أو املمارسة التطبيقية مبكونات العملية التعليمية 
 تم التعليمية بتصميم التعليم من حيث فهم طرق تنظيم التعليم و حتسينها : تصميم التعلم

عن طريق وصف أفضل الطرائق التعليمية و تطويرها يف أشكال و  استمراريةو تنميتها و 
  .تصلح لكافة أنواع احملتوى التعليمي من مفاهيم و مبادئ و إجراءات و حقائقخرائط مقننة 

 ا متكن من فهم طرائق تطوير : تطوير التعليم تم التعليمية بتطوير التعليم من حيث أ
التعليم و حتسينها و تنميتها و استمرارها عن طريق االستعانة بالشكل أو اخلريطة اليت يرمسها 

  .ستخدامها يف حتضري األدوات و املواد و األجهزة الالزمةمصمم التعليم و ا
 تم بتطبيق التعليم من حيث فهم طرائق تنفيذ املناهج الدراسية و حتسني هذه :تطبيق التعليم

الطرائق و تطويرها و استمراريتها عن طريق التوظيف الفعلي للخطة التعليمية املرسومة و عن 
  .التعليمية للربنامج التعليميطريق استخدام األدوات و الوسائل 

 تم بإدارة التعليم من حيث فهم طرائق إدارة التعليم ،و حتسينها و : إدارة التعليم
استمراريتها ،عن طريق ضبط سري املنهاج التعليمي و تعديله و هذا ال يتحقق إال من خالل 

  .قصالتطبيق الفعلي للمنهاج التعليمي و ما يظهره من عيوب و ما يكشفه من ن
 

                                                             
1  . :R.Galisson et D.Coste, Dictionnaire de didactique des 

langues,Paris:1976,Hachette,p150-151-152  
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  تم بتقييم و تقومي التعليم من حيث فهم طرائق تقييم التعليم و تقوميها و :تقومي التعليم
حتسينها و استمراريتها عن طريق دراسة مدى فعالية املنهاج التعليمي املستخدم و جودته و 

   1   .جناحه يف حتقيق األهداف التعليمية املنشودة
  :أنواع التعليمية-3

  : تعليميةهناك نوعان من ال
 التعليمية اخلاصة .  
 و التعليمية العامة.  

قبل اخلوض يف موضوع التعليمية العامة جيدر التنبيه إىل قضية أساسية قد :التعليمية العامة -3-1
تغيب على الباحثني املبتدئني يف ميدان التعليمية ،و هي أسبقية تعليمية املادة يف البحث يف احلقل 

عامة ،فبعد االجتهاد املستمر للتعليميني لسنوات عديدة يف وضع املعامل التعليمي من التعليمية ال
النظرية و املنهجية األولية للبحث يف مشكالت الفشل املدرسي ،من خالل دراسة األغالط املرتكبة 
من قبل املتعلمني يف كل مادة مبتناوالت جديدة ،متكن التعليميني من اخلروج برؤية جديدة يف حتديد 

و االجتاهات و طبيعة املوقف التعليمي ،اليت تتقامسها كل املواد التعليمية ،و املمثلة إمجاال يف العناصر 
  2:املثلث الديداكتيكي التايل

  املعرف                                              
  
    
 
  

  )املعلم(عليمسريورة الت                        )               التلميذ(سريورة التعلم     
  سريورة التكوين                                       

  

                                                             
،العدد  1974ـ 73:اجلزائر، جملة اللسانيات"أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية"عبد الرمحن احلاج صاحل - 1
  .24ـ  25ص ، 4
،العدد  1974ـ 73:اجلزائر، جملة اللسانيات"ةأثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربي"عبد الرمحن احلاج صاحل - 2
 .24ـ  25ص ، 4



لسانيات والتعليمية: الفصل األول  
 

 
37 

 عناصر المثلث الديداكتيكي:  
دف :المتعلم-1 هو لب العملية الرتبوية كلها ،فهو نشاط يقوم به املتعلم بإشراف املعلم او بدونه،

  1.أسلوكتغيري  أومهارة  أواكتساب معرفة 
مثرية ،تأثر على  أوعلم حتدث عندما يتوفر يف املوقف عناصر منبهة واقعة الت إن:"يعرفه العامل جانيه

  "بعده أخر إىلاملتعلم جتعل سلوكه يتغري من وضع معني قبل هذا املوقف 
تعديل سلوكه عن طريق اخلربات و املراونة ،و هذا التعديل  أوالفرد  أداءهو تغيري :"و يعرفه جيتس 

  2"بغرض التكيف مع موقف جديد ألهدافااحلاجات و بلوغ  إشباع أثناءحيدث يف 
تتم أي  أنهو املستهدف من وراء العملية التعليمية ،فضال على انه الغاية النهائية هلا ،وال تكون -

قلنا بان املعلم هو العمود الفقري يف  آذعملية تعليمية إال بوجوده و انتباهه ،و مشاركته الذاتية ،و 
  .د الفقري يف عملية التعلمعملية التعلم،فان املتعلم هو العمو 

على اجناز التغيري  ،تساعد املتعلم اليت)اخلربات(هو تصميم املنظم املقصود للخربة :التعليم-2
  3.يقودها املعلم اليتالتعلم  إدارةاملرغوب فيه يف األداء ،و عموما هي 

ا خيضع ملعايري و هو بذلك بيئة مشرتكة بني املعلم و املتعلم ،و يصبح حينئذا عمال مقصودا خمطط
هلما  األول األساساجتمع املفهومان تكون عنهما اجلوهر و  إنالناجح و  األداءالكفاءة العلمية و 

التعليم و الوظائف  أنواعنتوقف عند  أنو قبل اخلوض يف هذا املفهوم البد لنا "المنهاج "وهو 
  .للتعليم األساسية

ا ،وهو  هو املريب و املوجه و املرشد و القائد:المعلم-3 يف العملية الرتبوية و غيابه يعرقل بلوغ  غايا
تمع ليحقق  املعلم هو العمود الفقري للتعليم ،و  أنالرتبوية ،حيث  أغراضهمبثابة اخلبري الذي اقامه ا

  4.مىت صلح املعلم صلح التعليم و العكس صحيح
 إنالتدريس ،و ال يستطيع احد عملية  أركانمن  أساسياملادة الدراسية ركن  إن:المادة الدراسية-4

  5.يكون هناك تدريس بدون معرفة معلومات إن،وال ميكن  أمهيتهايقلل من 

                                                             
 .245،ص  1،2009،دار وائل ،عمان ،ط )و اسرتاجتيات التدريس و التقوميمبادئها (لرتبية املهنية امرمي السيد ،-1
 .246نفس املرجع ص - 2
 .246مرمي السيد ،السابق ،ص - 3
 115،ص  2004، 1الصدار الثاين ،ط ارتبية ،دار الشروق ،راما اهللا ،االجتماع ال عبد اهللا الرشدان ،علم:بتصرف عن -4
 .92طارق عبد الرؤوف عامر ،ربيع حممد ،سابق ،ص - 5
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ا تلك   إىليرمى املنهاج  اليتتأثريا باألهداف  أوهلاو هي احد عناصر املنهاج ،و  حتقيقها ،و تعرف بأ
سواء كانت هذه املعارف يتم تنظمها على حنو معني ، اليتتقع عليها االختيار ،و  اليتاملعارف 
  .أساسة أفكار أوحقائق  أومفاهيم 

 اليت،و يشتمل على املعرفة  اإلنسانيةو تشمل على املعرفة املنظمة املرتاكمة عرب التاريخ من اخلربات 
    1.مل تنتظر بعد يف الدراسات االجتماعية و غريها اليتهي نتاجات اخلربات اليومية 

  عليمنظرية الت إلىمن فن التعليم :  
العلمية التعليمية كنظرية  األسس"هربرت  "األملاينالقرن التاسع عشر للميالد وضع العامل  أوائليف 

للتعليم تستهدف تربية الفرد فهي نظرية ختص النشاطات املتعلقة بالتعليم فقط أي كل ما يقوم به 
هر تيارجديد ظلقرن العشرين تاسع عشر و بداية ايف القرن ال:التعلم  إىلمن التعليم املعلم من نشاط 
لنشاط التعلم يف العملية التعليمية  األمهية أعطى م ،1952 _1859"جون ديوي "يف الرتبية بزعامة 

النشاطات اخلاصة باملتعلمني "التعاليم اهلرباتية  "واعترب التعليمية نظرية للتعلم ال للتعليم مستبدل
و .التعلم وظيفة من وظائف التعليم  أنتعلم و يف حتليل نشاطات امل،واحنصرت وظيفة التعليمية 

ملفهوم التعليمية عند   األحاديةالنظرية ، أنالقرن العشرين اتضح  أثناءنتيجة لتطوير البحث يف الرتبية 
ما فصال عن التعلم و "جون ديوي "و  "هربرت"كل من  تلك  أكدتكانت نظرة قاصرة أل

  ,اآلخرعليمية يربطها التفاعل النطقي مع الطرف نشاطات كل طرف يف العملية الت أنالدراسات 
و  األحكاماعتبار التعليمية نظاما من  إىل أدى ،و من مثة فان هذا الفهم اجلديد العملية التعليمية

حتليل و توجيه الظواهر املتعلقة بعملييت التعليم و  أساليبالفرضيات املصححة و احملققة و نظاما من 
حبث يف التفاعل القائم بني املعرفة واملعلم و املتعلم و هي  أسلوبعليمية هي التعلم و اخلالصة فان الت

البحث يف شروط  األساسيعند مقاربة لظواهر التعليمية و حتيلها  و دراستها دراسة علمية موضوعها 
  2.التعلمية  /الوضعيات التعليمية  إعدادتنظيم و 

و املادة إىل الوجود بعد فشل البيداغوجيا يف انبثقت التعليمية اخلاصة أ:التعليمية الخاصة-3-2
تقدمي احللول أو إعطاء تفسري ملشكلة الفشل املدرسي،بسبب تدين املستوى التحصيلي للتالميذ يف  

اهتمت تعليمية املادة من ظهورها بدراسة الوضعيات احلقيقية اليت تعيشها .كل املواد التعليمية
                                                             

 .407،عامل الكتب احلديث  ،االردن ،ص 1،ط )التطبيق النظرية و(اسرتاتيجيات التعلم و التعليم فراس سلييت،-1
سداسي ثاين ماسرت  17-16و اللغات  جامعة تبسة  ص  اآلدابضر يف كلية حما أستاذحممد مباركي   األستاذ .حماضرات د- 2
 . ختصص تعليمية 1
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ل املدرسي،حماولة بذلك إجياد البعد التفسريي الذي وراء املدرسة،قصد فهم عمليتا النجاح،أو الفش
تم .النجاح أو عدم جناح املتعلمني يف استيعاب مادة تعليمية معينة من هنا،فإن التعليمية املادة 

ا تنطلق يف  بدراسة كل املشكالت اليت هلا عالقة بعرقلة التحصيل اجليد للمعلومات و املعارف،إذ أ
من القسم مباشرة،و ذلك عن طريق املالحظة املستمرة لكل ما حيدث يف دراسة هذه املشكالت 

ايته ذا ميكن القول أن تعليمية املادة ترتكز يف دراستها . القسم أثناء شرح الدرس من بدايته إىل  و 
للمكتسبات املدرسية يف إطار زمين و مكاين حمددين هادفة من وراء ذلك إىل الوصول إىل التقييم 

حىت يتسىن هلا يف األخري التحديد الدقيق للمستوى  حديللتحصيل لدى كل تلميذ على املتبصر 
انطالقا مما جاء،ميكن استخالص أن موضوع التعليمية . التحصيلي احلقيقي لتالميذ كل القسم

تم بكل احملتويات التعليمية املراد تعليمها و   ا  اخلاصة ينصب على كل ما حيدث يف القسم،كما أ
  .عالقة اليت تربط بني هذين اجلانبنيكذا ال

  عالقة التعليمية العامة بالتعليمية الخاصة-3-3
من حيث موضوع الدراسة فكليهما يهدفان إىل حتليل  ،ترتبط التعليمية العامة بالتعليمية اخلاصة

 تعينيالصعوبات و سريورات االكتساب أو عدم اكتساب املعارف وحسن أدائها للتعرف على العوائق و 
ا و طبيعتها و   ،الطرق عرب املثلث الديداكتيكياحملتويات و ذلك عن طريق دراستها يف األهداف و اجتاها

العامة و :املعرفة ،هذا من ناحية أخرى فإن التناول املنهجي للمتعلمني املتعلم و الذي يضم املعلم و 
سس البحث األمربيقي،وذلك أن التطبيقية ألن مبادئهما تقومان على أاخلاصة،يتسمان بالتجريبية و 

حىت يتسىن هلم و ،الديداكتيكيني على ما يذهب إليه أستويف و مجاعته ينطلقون من امليدان مباشرة 
ذلك بغية الوصول إىل التحديد الدقيق للخلل و الكشف عن دخيلته وكنهه ،غري أن ذلك يتم 

يز كل تعليمية عن األخرى يف مبتناوالت حبثية خمالفة ختتص كل تعليمية بتصميمها بشكل خاص مي
  البحث و الدراسة

ويبقى االختالف املميز للتعليمية العامة عن التعليمية اخلاصة أن الطبيعة البحثية للتعليمية العامة ذات 
طبيعة متنوعة ميكن استغالل نتائجها البحثية يف أي مادة تعليمية و ذلك الرتباط أحباثها باالكتساب 

  1.ع من املعارفالعام أو عدمه ألي نو 

                                                             
 1سداسي ثاين ماسرت  17-16و اللغات  جامعة تبسة  ص  اآلدابحماضر يف كلية  أستاذحممد مباركي   األستاذ .حماضرات د 1

 . ختصص تعليمية
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يف حني ينصب اهتمام التعليمية اخلاصة بكشف قوانني االكتساب أو عدم اكتساب املعرفة يف كل 
مادة على حدى و ذلك للطبيعة اخلصوصية اليت تطبع كل مادة تعليمية و متيزها عن مادة تعليمية 

  .أخرى
يف الكشف عن القوانني و عليه فإن التعليمية اخلاصة تبحث يف نطاق أضيق إذ تنحصر أحباثها 

  1.املتعلقة مبادة تعليمية واحدة
  ومنه يأيت احلديث عن موضوعنا اللسانيات التعليمية أو التطبيقية  اليت هي جزء من التعليمية

. اللغوية الىت تتجاوز املعارف اللسانية إىل أخرى لسانية و نفسية و إجتماعية و تربوية
  .ت التعليمية مبا فيها وضع الطرائق و الوسائل التنفيذيةباإلضافة إىل وسائل التبليغ احملتويا

  اللسانيات التعليمية مصطلح وضع يف اللغة العربية ليقابل به املصطلح الغريب املشهور
هلذا جند البعض بعمد إىل ترمجة ، didactiquedes pongueبالرتكيب اآلىن 

،و نلفي آخرين "اللغاتتعليمة "العبارة الفرنسية ترمجة حرفية فستعمل معها مصطلح 
  2"علم تعليم اللغات"يستعملون املركب الثالثي 

بكل "تعليمية"أو"تعليميات"و مثة من يفرد مستعمال"يم اللغاتتعل"و هناك من يكتفي بتسمية 
 .اختصار حىت حني يتعلق األمر باللغات،و هناك من يلجأ مرة أخرى إىل الرتكيب الثالثي

 رات جاللغة التعليمية عن طريق وضع من يوىل هذا العلم اهتماما خاصا لتحسني و تطوير برامج
ا  .اللسانيات احلديثة يف كافة ميادينها ،حتت خدمة اجلانب التعليمي للغة و تطوير مسارها وقنوا

علمني و الذي يهتم بوسائل تدريب التالميذ وامل وهو على تواصل مع علم تعليم اللغة ، املختلفة،
ال األهم الذي يتناول موضوع اللغة.إجراء االختبارات الالزمة هلم  ،و ملا كانت اللسانيات هي ا

ال املعىن بتعليمها و نظريات هذا األخري و منهاجه و فنياته و طرائقه أضحى من  واألدىن إىل ا
ب تركيبا نعتيا ،فنحصل بذلك على مصطلح مركأن تفرضه اللسانيات حىت التسمية املناسب جدا
 .،لسانيات تعليمية "تعليمة"إذ قد ينعت 

  

                                                             
 .المرجع السابق  1
ا السنة الثالثة من التعليم اجلامعي -ميلة-والوفاملركز اجلامعي عبد احلفيظ ب- 2 -01السبت نوفمرب –قسم اللغة العربية و آدا

2008   10:45Pm . 
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و هذا املصطلح حقل خصب األعمال و األحباث امليدانية الىت تثبيت ما تأتى به اللسانيات النظرية 
 ذا التحليل نفهم أن القضية ال تتعلق بتعليمية اللغات فحسب لكن األمرين عدى ذلك.أو تفيده 

اللسانيات عرب قانون التأثري و التأثر أو باألحرى أصبح األمر يف يمية و إىل إحداث جسور بني التعل
 1.وقتنا احلاضر يتعلق بضرورة ترميم تلك اجلسور العتيق

 1950: يف مكان االصطالح الذي كان شائعا قبل سنة  جاء مصطلح التعليمية اللغوية
ل من أطلق املصطلح البديل،اللغوي )اللسانيات التعليمية( ّ  François" فرانسوكلوسيت"وكان أو

Closset 2يف مؤلفه   
ّب واالتساع إىل أن جتذر وشاع بداية من السبعينات وترسخ استعماله . من مثّة أخذ املصطلح يف التسر

  .لبحوث والدراسات اليت قُدمت يف الثمانينات)تعليمية اللغات احلية (يف مجلة
 يكون يف أكثر احتماالته منسوخا التعليمية مصطلح حديث جدا «:يقول جورج مونان تعريفه

،ليمثل متثيال اللسانيات التطبيقية يف تعليم اللغاتعن األملانية،أوجد يف مقابل مفهوم 
اللسانيات،علم النفس اللغوي،علم االجتماع (حسنا التقاطعات املوجودة بني ختصصات 

 »لتجريدوليجسد اجلانب النظري الذي يغلب عليه العموم وا )علم الرتبية اللغوي،
أن  W.Cosst  كوست"و "R.Galissonاليسون ف" :وقد رأى بعض اللغويني على رأسهم

ا الغموض والتباين واالستثناءات يف مفهومه،حيث  املصطلح من أكثر املصطلحات اليت يشو
استعملته بعض اللغات مرادفا لعلم النفس الرتبوي وعلم النفس اللغوي ،مثل إيطاليا وسويسرا،وأنّ 

بينما جعلته لغات أخرى،مثل  مثل بلجيكا، أخرى التبس مفهومه عندها مبفهوم البيداغوجيا،لغات 
فرنسا وكندا،مرادفا ملصطلح اللسانيات التطبيقية من جهة وملنهجية التعليم اللغوي من جهة 
أخرى،آخذة يف االعتبار ميدان علم النفس وعلم االجتماع وعلوم الرتبية ومعتمدة على تقنيات 

ن من صناعة طرائق تعليمية ميكن تطبيقها يف وإجرا ءات مالئمة للمبادئ املنتقاة احملددة اليت متّك
 L’art de": ر مفهوم التعليمية ليصري مقابال تاما لـوقد تبلو) موضع التعليم(القسم 

l’enseignement"  باعتباره يتحدد يف مجلة الوسائل والتقنيات املطبقة لتحقيق أهداف تعليمية
                                                             

م  2003الذي تأسس يف "خمرب علم تعليم العربية"بتخصيص اللغة كما سلكه " تعليم العربية علم" 1
و الذي لسان حاله هو جملة "اجلزائر"يف األدب و العلوم اإلنسانية ببوزريعة .باملدرسة العليا لألساتذة 

 .العربية
 .المرجع السابق  2
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ذا املفهوم العام تكون موازية ملعىن ، فن التعليم. من قبل مسطرة  Méthodologieاملنهجية وهي 
ح طبيعة . وجيدر بنا يف البداية من أجل حصول الفائدة  من مقصودنا يف هذه املداخلة أن نوضّ

 التداخل املوجود بني بعض املصطلحات اليت ترتبط ارتباطا وثيقا حبقل تعليمية اللغة،منعا للبس
املنهجية  اللسانيات التطبيقية والتعليمية اللغوية،: وإجالء الهتمامات كل مفهوم من املفاهيم اآلتية 

  .والتعليمية اللغوية،الطريقة
 إىلعلى وفق منظور علمي عميق،و دقيق و يستند  اإلنسانيةالذي يقرا اللغة  علم اللسانياتف   

 أيضاصف و بناء النماذج و حتاليلها و تسمى و تسجيل وقائعها قائما على الو  األحداثمعاينة 
ا الدراسات العلمية للغة متيزا هلا عن اجلهود الفردية و اخلواطر و املالحظات  األلسنة علم اللغة و بأ

ا املهتمون باللغة العربية عرب العصور فاللسانيات عند  اليت هي علم خيص  "دي سوسري "كان يقوم 
  إليهافهو بنظر  أخرىيف ذاته و ليس كوسيلة للحصول على معارف  بالدراسة اللسان البشري كهدف

  .املتواضع عليه لتأدية غرض معني و هو التبليغ األدلةكمنظومة 
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  :بالتعليمية تاللسانياعالقة -1
ختصصاته عامة ،ويف تدريس اللغة العربية خاصة ،  النص دعامة أساسية يف  التدريس بشىتميثل  

و املتماسك لنصوص الن النصوص ،االهتمام بالبناء اجليد إىل املربيني واللغويني وهلذا توجهت عناية 
عندنا تكون علي هذه احلال ، تسهم يف بناء عقلية منظمة قادرة علي التعامل املنهجي واملنطقي مع 

التفكري  أنواعاملعارف و املعلومات ، وعلى اكتساب مهارات نصية متعددة وكذالك اكتساب 
لية مرتابطة و أن دراسته جيب أن تكون النص يتناول يف ضوء املقاربة من حيث هو بنية كو .املنهجي 

 . من هذا املنطلق عرب التدريس باملقاربة النصية لدرس األديب
 )اصطالحا/لغة : (المقاربة النصية -1-1
  . داناه إذاويقال قارب فالن فالنا . هي الدنو واالقرتاب مع السداد و مالمسة احلق:المقاربة لغة-أ

  1رواه مسلم "سددوا و قاربوا و ابشروا فانه لن يدخل اجلنة احد عمله"ويف احلديث 
تأخذ يف  إسرتاتيجية أوهي تصور وبناء مشروع قابل لالجناز على ضوء خطة :املقاربة اصطالحا-ب

ووسائل  من الطريقة–الفعال واملردود املناسب  األداءاحلسبان كل العوامل املتداخلة يف التحقيق 
  .ومكان وزمان وخصائص املتعلم والوسط والنظرية البيداغوجية 

وتعين جمموعة  املقاربة، :املقاربة النّصية من مصطلحني مها تتكون:تعريف المقاربة النّصية -1-2
ر منهاج دراسي وختطيطه وتقييمه،ومن االتّصور  ّ ت واملبادئ واالسرتاتيجيات اليت يتم من خالهلا تصو

 جمموعة التّصورات واملفاهيم والقواعد املرتبطة بالنص باعتباره وحدة أساسية للفهم النّص،ويعين
باجلملة اليت فرضت نفسها   والتأويل والتحليل واإلنتاج ،خالفًا أو موازاة للتّصورات املرتبطة واإلفهام،

ا طويلةهعلى الدراسات اللغوية ع غة العربية وتدريس وعليه فإنّ املقاربة النّصية يف بناء مناهج ا.ودً لّل
ور حوله مجيع فروع اللغة العربية فهو املنطلق يف تدريسها  ا تدُ ً أنشطتها املختلفة تعين اختاذ النّص حمور

   : االتية  وهو األساس يف حتقيق الكفاءات
  ألنّ النّص هو البنية الكربى اليت تظهر فيها بوضوح فهم املقروء و املسموع ،التعبري الشفوي والكتايب،

كما تنعكس فيه خمتلف املؤشرات )صوتية ،صرفية ،حنوية ،داللية،أسلوبية(كل املستويات اللغوية
ّ أبعادها)املقامية ،الثقافية،االجتماعية(السياقية ذا يصبح النّص بؤرة العملية التّعليمية بكل   .و

                                                             
 .األدبيةحممد راشدي مميزات توظيف املقاربة النصية يف تدريس النصوص  األستاذمداخلة -1
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ة من مفاهيم حنو وعلى العموم تستدعي املقاربة النّصية يف تدريس أنشطة اللغة العربية توظيف مجل 
  1.النّص وآليات فهمه وإنتاجه

  :الجزائرية ةاللسانيات والتعليمية في المنظومة التربوي - 1-3-
خالل العالقات اهلادفة اليت تتمثل  يف ،من اجلزائرية  ةاملنظومة الرتبوياللسانيات والتعليمية يف  تتجلي
ائق ووسائل تعليمية تندرج ضمن نطاق املناهج تقدم بطر  يتاملوجودة يف احلقل الساين ال املعرفيةاملادة 

التعليمية للكتاب املدرسي املنصوص عليها يف الربامج الرتبوية اجلزائرية ،حبيث يعتمد املعلم تقدميها 
الستغالل املقروء يف تعليمات  أيضاتسعى املقاربة  .عرب طريقة املقاربة النصية خاصة يف الطور املتوسط

  :ثالجديدة يظهر من ورائها م
بناء النص من حيث اهليكلة ،و الروابط بني الفقرات الضمنية كانت او الظاهرة ليتحقق االنسجام -أ

  .الداخلي و اخلارجي 
  :عناصر الرسالة اخلطابية- ب

 .املتعلم من حيث الضمائر ،األفعال الصفات -
  :املتلقى من حيث األفعال الصفات ،عالمات فك رموز الرسالة  -
 عالزمن األفعال صيغ الف. 
 الرتكيبة و الربط أدوات. 
 ا  .الشواهد و درجا
 .أهدافها-من حيث فحواها :الرسالة التخاطبية  -
 و داللتها األلفاظ. 
  األديبحقلها. 
 تواترها. 
 اجلمل و تركيبيها. 
 الوحدات الدالة و غريها. 

  :اخلصائص املميزة ألمناط النصوص املدروسة مثل-ج
 .صفيغلبة الصفات و املشتقات يف النمط الو  -

                                                             
 http://www.onefd.edu.dzالوثیقة المرفقة  لمنھاج اللغة العربیة لسنة الثانیة متوسط من الموقع االلكتروني  1
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و استخدام الروابط املعنوية و املنطقية يف النمط  األحداث،و تعاقب األفعالبروز الزمن يف  -
 .السردي

 .و الروابط املنطقية يف النمط احلجاجي  األمثلةتعدد الشواهد و  -
 .اإلخباريالربط املناسبة يف النمط  أدواتذكر املعلومات و تصنيفها و حتليلها مع استخدام  -
،و الضمائر األفعالمجاعة و استخدام صيغ  أوطبية املميزة بني شخصني الدورة التخبروز عناصر ا -

 .املالئم يف النمط احلواري األسلوباملناسبة و 
هذه التعليمات البد مهما تنوعت روافد توظيف يف اجلانب العلين تظهر يف  إنو اجلدير باملالحظة 
  1.النتاج الكتايب للمتعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .14/ 13ص  2005ة المرافقة  لمنھاج اللغة العربیة لسنة الرابعة متوسط  جویلیة الوثیق -1
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  1:المقاربة النصیةسلم 
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 .األدبية حممد راشدي مميزات توظيف املقاربة النصية يف تدريس النصوص األستاذ مداخلة1
 

 أنتج النص
 

أجمل          
 النص

احدد بناء 
 النص

مناقشة 
 معنى النص

دالالت و ألفاظ 
 النص

 قراءة النص

اكتشاف 
 معنى النص

 التقویم التحصیلي

 التقویم التكویني

 صاحب النص

 وضعیة االنطالق التقویم التشخیصي
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تسمح املقاربة النصية بتدرب يومي جلمهرة من املعلمني و املتعلمني ملقاربة كفاءات مستهدفة راغبة 
  .لنفسها  األمةللغايات الىت رمستها 

  لمني عرب مراحل التعلم يف املدرسة مقاربة املكتسبات القبلية للمتع بإعادة يسمح التقومي التشخيصي
م السابقة و  األسرةو  تمع قد مكنهم من احلفاظ على مكتسبا  .تفعيلها يف كل مرة  إعادةو ا

املراعية للبشر و التنغيم و املخارج التعليمية (املتعلم البارع  أوتسمح القراءة النموذجية املعربة للمعلم 
 إىلتدفع الطالب  اليتتيسر مكامن املتعة و الشعور باجلمال و  يتالمبقاربة القراءة الفنية ) للحروف

و ال جييد القراءة من ال جييد الفهم الذي ينبين عليه جزء .مقاربة الكمال و نشراته يف فن القراءة 
  .اإلنتاجهام من العملية 

  1:   في برنامج اللغة العربية مميزات المقاربة النصية
و استعماهلا بكفاءة و دقة وبسرعة  اإلمالئيةيل املكتسبات النحوية و تسمح املقاربة النصية بتفع-

  .لتالقي ما وقع فيه املتعلم من لبس و زلل بإعطائه الفرصة للتصحيح الذايت 
املخطئ  إقناعتسمح بتمكني املتعلم املشرتك يف عملية املقاربة النصية بتصحيح اخلطأ مما يساهم يف -

ا داني   .ة من متوسط مستوى املتعلمنيبيسر املعلومات و كو
 اليت املعاينتوليد الداللة و تأويل  آلياتيسمح نشاط القراءة يف تصور املقاربة النصية باكتساب -

  .حيملها النص حيث تتغري و تتوضح املعاىن و الدالالت عن قراءة جديدة 
ة مقاربة احللول تسمح املقاربة النصية بوضع املتعلم يف وضعية تسخري فيستنفر ملمته النقدي-

املثلي و املاويالت الصحيحة ملختلف الظواهر اللغوية و البالغة و الرتكيبية و الداللية و 
  .الصوتية

لدى  اإلبداعيةاملقاربة النصية بنمو التفكري االبتكاري و النزعة  إطارتسمح املناقشة يف - 
  .املتعلم

النسجام برتسيخ روح الوحدة و التالؤمية يف تسمح املقاربة النصية عن دراسة ظاهريت االتساق و ا-   
ا و تالمحها حاضرا و مستقبال األمةنفوس املتعلمني مما خيدم    .خدمة جليلة يف وحد

  .تسمح باالزدياد املتسارع للمعارف لدى املتعلمني -
من  تسمح بالعناية الشخصية باملتعلم و تأهيله بالشكل املالئم ليكيف مع احمليط احمللي و العاملي-

  .خالل التحكم يف مستوى الكفاءات
                                                             

 .مرجع سابق 1
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  .فاعلية يف احلياة اليومية  أكثرالتعلم  أشكالتسمح جبعل -
طنية من خالل كفاءة التصفية و تسمح املقاربة النصية باحلفاظ على عناصر اهلوية و الشخصية الو -
  .يف هذا العصر املختلفة  اإلعالمربلة العلمية لتمحيص كل ما ينم تلقيه عرب وسائل االتصال و غال
تسمح الطريقة احلوارية ضمن املقاربة النصية بتفعيل احلوار سواء بني املتعلمني او املتعلم و املعلم و -

تمع  األسرة أفراديف  بعدها االجتماعي بني    .و ا
قواعد + أديبو جعلها نسيجا بنائيا مرتاص يشد بعضه بعض،نص  األنشطةتسمح املقاربة بدمج -
  .بالغة+
  .املدروس و ظمهم املوروث الثقايف  األديبمح املقاربة النصية بتحسب النشىء يف الرتاث تس-
  .تسمح املقاربة النصبة بتكوين امللكات املختلفة يف شىت مراحل الدرس -

  .النمط احلجاجي الربهاين بصقل مهارة الربهنة و االستدالل :1مثال  
  .التعليل و االستنتاجالنمط التفسريي يصقل مهارة التحليل و :2مثال 

  .تسمح املقاربة النصية حبسن استغالل املوجود حسن توظيف املفقود-
 مالحظة: 

  1.األسئلةوضع  أثناءيف املقاربة النصية  إسرتاتيجية إجياديف  أمهيةهلا  األسئلة
  :الكتابي في ضوء المقاربة النصية في المدرسة الجزائرية  اإلنتاج-3

ايب يف املدرسة اجلزائرية يف ضوء املقاربة النصية االنطالق من جمموع نصوص الكت اإلنتاجيستلزم تعلم 
التعليمية يف اجلزائر سواء  األطوارومهومهم يف مجيع  .منوذجية مقرتحة على املتعلم يف النشاط القراءة 
ا تزوده باألمناط اللغوية الراقية من خالل .ابتدائي او متوسط او ثانوي و حىت اجلامعي حيث ا

ا ا  أسلو  أكدو قد .و يعد ذلك ينسج تدرجييا على منواهلا :وال أو بالغتها ومن مث يقوم مبحاكا
الكتايب وممارسته و بني التفوق يف سائر العلوم  اإلنتاجالنجاح يف  ء الرتبية على الصلة الوثيقة بنيعلما

  . األخرى
ويا و عمال تعليميا خاضعا ملنهجية نابعة من نشاطا ترب"وقد عدته املناهج الرتبوية التعليمية يف اجلزائر 

  2"حبوث تربوية و خربات تعليمية

                                                             
 .األدبية حممد راشدي مميزات توظيف املقاربة النصية يف تدريس النصوص األستاذ مداخلة 1
 .26ص   2004اوت  /جويلية  3عدد –جملة املرىب .وزارة الرتبية الوطنية - 2
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م .وفق منهجية تربوية  أساليبهماملتعلمني و تطوير  أفكارتنمية  إىلفهو يهدف  من اجل الوصول 
 إطارالكتايب بنوعيه الوظيفي و االبداعي يف  اإلنتاج آلياتمستوى ميكنهم من التحكم يف  إىل

م مشكالت حق م و مكتسبا يقة يعيشها املتعلم ،تتحداهم و ال يسعهم إال ان جيند واجبا
ا يف قالب جذاب يفضحون فيه عن عواطفهم و يرتمجون فيه  بلغة  أحاسيسهم"السابقة،مث يصوغو

بالقراءة  اإلنتاجو حينئذ تنموا ملكة .مجيلة سليمة املبىن و املعىن وواضحة و بألفاظ متينة و متماسكة 
  .و املتعلم يستخدم الكلمة املؤثرة املتناسقة لتضفى على النص املنتج هندسة متكاملة 1"طالع  باإل
و  األفكارينمى القدرة على توليد "فاإلنتاج الكتايب شاحذ للفكر و صاقل له ،فهو  بالتايلو 

 اليتضايا و الق األفكارو عرضها يف ثقة و ثبات و يتدرب املتعلمون على  حرية يف مناقشة .تنظيمها
حمافظة حتبب البنها التحدث باللغة العربية  أسرةو احلرية يف تربز بقوة اذا كان احلرية يف 2"تعرتضهم

تشغل باله ليكون نطقه سليما و من مث  اليتدون خوف او خجل عن املواضيع  اإلفصاحالفصحى و 
  .تتجذر لديه حمبتها ليبتعد عن استعمال الدارجة

مدرسي تتضح فيه شخصية املتعلم و تلقائىي املبدعة حيث يتعود الصراحة  الكتايب نشاط اإلنتاجو 
يتمكن من املشاركة االجيابية يف "يف القول،و القوة يف الطرح و السداد يف الرأي ،و من خالله

  3"النشاطات املدرسية املختلفة ،ومن فهم للحقائق و املعارف املقدمة له
  

اللغة العربية يف  أنشطةوله منزلة كبرية بني .شاف و اتصالليصري هذا النشاط التعليمي وسيلة اكت
هذا النشاط بل جيب  أمهيةعلى  األساتذةاملراحل التعليمية باملدارسة اجلزائرية ،و جيمع الرتبويني و 

دون استثناء ،و هو  األنشطةيستفيد منه املتعلم لكونه ينهل على مجيع  أحسناستغالله بكيفية 
  ...مجيعها املصب الذي تفرغ فيه 

  
  
  
  

                                                             
 .15ص ) د، ط( 1995القاهرة .ينظر زكريا إمساعيل طرق تدريس اللغة العربية ،دار املعرفة اجلامعة 1
 .149ص  2،ط  2002خري الدين هىن فنيات التدريس ،دار مدىن اجلزائر -2
 .26ص  205ديوان املطبوعات املدرسية اجلزائرية .اج اللغة العربية من التعليم االبتدائيينظر وزارة الرتبية الوطنية منه-3
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 هداف التربوية في ضوء المقاربة النصيةأ:  
جنملها  أنيف ضوء املقاربة النصية و ميكن  األهدافتسعى املناهج الرتبوية اىل حتقيق مجلة من 

  :مث نفصلها ،و منها
الكتايب للتعبري عما خيتلج يف نفسه و  اإلنتاجمن اجل الوصول بالتعلم اىل ان يكون قادرا على   -

يقلل تدرجييا من  أنممارسة الكتابة التعبريية على  أثناءفتوظيف الرصيد اللغوي .عنها  اإلفصاح
لكتابة ،و هذا ال يأيت له اللغوية و التعبريية و االمالئية ،كما يسعى الن تنمو لديه ملكة ا األخطاء
  1.اإلبداعيالفكري و  أفاقهكثار من املمارسة ،لتتوسع مداركه و إال باال 

اكتساب  أدواتو باليات و . ه ان القراءة مفتاح العلوم فهي تزوده املتعلم باملادة اللغويةوال ريب في  -
و  األدبيةوال يكون ذلك إال من خالل ممارسة الفعل التعليمي على النصوص  أصنافهااملعرفة بكل 

وسيلة  مالءاإلالفنية و العلمية ،حيث متثل قواعد اللغة صمام النجاة من اللحن و الزلل يف التعبري و 
 2.لرسم الكلمات رمسا صحيحا

الفكري يف الثراء اللغوي و املعريف و الفكري املتحصل عليه من القراءة و  األهدافحيث تتجسد 
املطالعة الىت متثل الرافدة احلقيقي هلذه الثروة ،كما تسام يف منو القدرات العقلية و الفكرية للمتعلم ،و 

ت احلقيقية او شبيه احلقيقة يف احمليط املدرسي او يف احمليط تعد املواقف املتعددة و املشكال
  3"يف قالب مكتوب إظهارهاالباعث على استثمار و توظيف هذه الثروة و "االجتماعي 

تمع بل حماط  و توظيف اللغة يف النشاط احليايت ،يتطلب التواصل فاملتعلم ال يعيش معزوال عن ا
يف حياته الدراسية  إمال معهم النقاش و وسيلته يف ذلك اللغة بأناس يتواصل معهم حياورهم و يتباد

التخاطب و اإلصغاء فيتغلب على  آلياتى الكالم و االستمتاع ورويدا رويدا ليكتسب لفهو ميرن ع
و .و املعاىن الىت حتول خباطره  األفكارعامل هام إال وهو احلياء ،الذي يقف عائق دون توضيح  

ترتبط عادة بلياقة احلديث و  اليت األدبيةليكتسب الشجاعة .الكالمي يدرب كذلك على االرجتال 
ى انه نشاط معقد و لالكتايب ع اإلنتاجيف املدرسة اجلزائرية اىل  األستاذالرأي ،و ينظر  إبداءالكتابة و 

يعترب هذا التعقيد يف اختبار املوضوع او تقدميه حيث تتداخل عوامل كثرية  يف حتديد معيار الصعوبة  
  .كالذاتية الىت حتد من مصداقية التقومي و كذلك الفروق الفردية

  

                                                             
 .  199ینظر نایف معروف خصائص اللغة العربیة و طرق تدریسھا، ص - 1
 . 200المرجع نفسھ ص - 2
 .  14ص  17د العد. 199المركز الوطني للوثائق التربویة الطموح و الواقع سلسة قضایا التربیة الجزائریة -3
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 وسيلة للتواصل و التفاهم بني املتعلمني داخل هو  :اإلنتاج الكتابي في ضوء المقاربة النصية
  :وهو نوعان.وبني مشاعره  أفكارهاملدرسة و حىت خارجها يعرض املتعلم 

وظيفا يف احلياة العملية و االجتماعية و التعارف استخدام و ت أكثرهو  :الكتابي الوظيفي  اإلنتاج - 1
م اليومية  أمورعليه بني الناس يف  املختصون عناية يف  أوالدو املؤدي اىل الفائدة وظيفية و قد .حيا

 .اإلداريةاملنهاج الرتبوية كمال الوثائق 
 أسلوبهتميز بإتقان اجلميل الصادر عن خربة و اطالع و امل اإلنتاجوهو  :اإلبداعيالكتابي  اإلنتاج - 2

من مجيع فروع اللغة العربية و يفصح فيه  إفادتهو عمق فكرته و خصب خياله و .و جودة صياغته
ا فيرتمجها بعبارات منتقاة جيدة التنسيق بليغة اللفظ  املتعلم هن مشاعره و خلجات نفسه و مكنونا

لتنقل بيسر من ذهن املتعلم  ألفكاراحسنة التالف مستوفية شروط السالمة اللغوية و النحوية مرتابطة 
 1.اآلخرين أذهاناىل 

الكتايب  اإلنتاج أدواتفالوظيفة التعليمية لإلنتاج الكتايب يف ضوء املقاربة النصية يتمثل يف اكتساب 
حسب اخلطة  حتويلهاتعبريية و  أساليبوفق سياقات متكاملة يف شكل قوالب و مفردات و تصاميم 

فيتمرس املتعلم على استعمال و توظيف معارف حسب قدراته و "تهدفة البنائية للتعلمات املس
  2"االبتعاد على حشو ذهنه مبعارف كثرية

  :التالية األمورفاملتعلم املتمكن من 
 ...) إخباريسردي وصفي حواري ( نوع النص املدروس يف احملور -
 .الرصيد اللغوي او املعجم اللغوي الذي يتضمنه هذا النص -
 .من النص املدروس أمثلتهاتتخذ  اليتية القواعد النحو  -
 .القواعد الصرفية -
 .اإلمالئيةالقواعد  -
 .وضوح اخلط -

الكتايب ،و حيقق بذلك الكفاءة املراد  اإلنتاجنصوص و فقرات تعكس جودة  إنتاج إىلحتما يتوصل 
  .بلوغها أال وهي الكفاءة النصية 

                                                             
 . 35ص ) ط -د. ( 1998حممد صاحل مسك ،فن تدريس اللغة العربية ،دار الفكر العريب مصر  -1
 . 26ص )ط -د(  2005حاجي فريد بيداغوجيا التدريس بالكفاءات دار اخللد و نية القبة اجلزائر -2
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و حتقيق بتوافر هذه الوسائل السبك  1ئل وهي صياغة اكرب من املعلومات بإنفاق اقل قدر من الوسا
اللفظ و التحديد و احلبك و  إعادةو الرابط النحوي و )و احلذف اإلبدالو  اإلضمار(و الذي يعىن 

  .التماسك الداليل 
و عليه فان النص عادة ينشا من متوالية مجيلة ترتابط فيما بينها و املتعلم ال يكتب مجال معزولة 

لي وال يتايت ذلك إال من خالل انتاج لنص متناسق تكون عبارته توافق ال تؤدي الغرض التواص
  . التماسك النصي

مبا ان اللسانيات عام قائم بذاته فهو يرس علم اللسانيات مبا فيه احلقول الداللية بانوعها علم 
قدم و الرتمجات اللغوية اما التعليمية فهو مصطلح مرتبط مبجال التعليم و املعروف مبا ب األصوات

ا هذه املادة و هدف يراد  للمتعلمني من خالل مادة تعليمية و معلم و متعلم و طريقة تقدم 
الني اللسانيات و التعليمية و  الوصول اليه و هو  املعرفة للمتعلم و هنا نالحظ للعالقة الوثيقة بني ا

درس النص التعليمي اي الدرس منه تستنتج ان العالقة بينها اكمن يف املادة باملقاربة النصية و الىت ت
اللغوي املقدم يف الكتاب املدرسي اجلزائري و ذلك حتليله لنص من خالل املقاربة النصية و الىت تقوم 

  :على التفصيل التايل
  .تدرس علم الصرف و النحو لنشاط اللغوي-
  .تدريس البالغة-
  .تدريس الصوتيات يف النص سواء النثري او الشعري-

نيات لسانية من جمال اللسانيات هنا يأيت احلديث عن التعليمية حيث متثل اللسا و كل هذا دراسة
  .دوات التعليمية و طرقها املتمثلة يف التدريس باملقاربة النصيةبأاملادة املعرفية املدروسة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .   299ص  1ط  1998اب القاهرة روبريت دي يوجراند النص و اخلطاب و االجراء ترمجة متام حسان عامل الكت- 1



العالقة بين اللسانيات والتعليمية في المنظومة التربوية الجزائرية: الفصل الثاني  
 

 
54 

ة ففيها التعليمي أماو نلخص الكالم بان اللسانيات تعترب علم يوفر لنا املادة املعرفية و يدرسها   
الىت  األداةعملية تعليمية تشمل املادة املعرفية و تربطها باملعلم و املتعلم و الذي ميثل تواصل بينهم و 

 :تصنع لنا الفهم للمتعلم و التلقني للمعلم عالقة اللسانيات بالتعليمية
موع،  ن من لفظني و مها املقاربة والنصاملقاربة النصية تتكو - ة من التصورات فاملقاربة هي دراسة 

املادة املعرفية املقدمة للمتعلم و ذلك من  تم باملناهج الدراسية اما النص فهو اليتو االسرتاتيجيات 
ان النص هنا هو حمور  إيخالل دراسة ظواهرها اللغوية و النحوية و الصرفية و البالغة و الداللية 

اللغوية و  األنشطةتفصيل  إىلقى و هي تسعى العمل اللغوي للمعلم و املتعلم او امللقى و يقيمه املتل
  .حتليل الظواهر الصرفية و النحوية 

التفاعل بني املتعلم النشاط املقدم له و ذلك من خالل اسرتجاعه ملكتسباته :متيز املقاربة النصية -
  القبلية

  كما يقوم بالتصحيح الذايت اعتمادا على اخلطأ -
  و االينكاري اإلبداعيتنمى تفكريه -
اعتماده على نفسه يف فهم النص و ما ينتجه من حتليله للظواهر اللغوية الصرفية النحوية البالغة -

  .اخل.....الداللية
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  :الدراسة التوضيحية -1
حقلنا الرتبوي فار جتارب ووضعت منظومتنا الرتبوية حتت  أصبحخالل اخلمس عقود املاضية 

هر،فمن التعليم  مث اجليل الثاين و الذي قامت  األولاملتوسط باجليل  التعليم إىل األساسيعدسات ا
املصلحات يف الكتاب املدرسي و الذي مشل  أوالوزيرة نورية بن غربيت بتعديله و تغيري يف املسميات 

  .متوسط للغة العربية  األوىلاملرحلة املتوسطة متمثال يف كتاب السنة 
  .ابعة متوسط للغة العربية اجليل القدميفيما خيص دراستنا اعتمادنا على كتاب السنة الر  أما

ا عالقة  اليتو على ضوء ما درسنا يف اجلزء النظري لعالقة اللسانيات بالتعليمية و  استخالصنا بأ
التعلم و هو  أساس"تندرج ضمنها عملية تعلم و تعليم اللغات و من بينها تعليم اللغة العربية وفق 

فيكتشف بنفسه و يكون  إليهفظ إال مبا حيمل داللة بالنسبة نشاط التلميذ الذي ال يستوعب و ال حي
  1"الفاعل يف يناء تعليمات

التعليم و التعلم يف الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الرابعة متوسط من التعليم  لعملييتتتجلى الرؤية احلديثة 
التدريس :ة يف كل من ترتكز على مبادئ اجلوهرية للتحول الرتبوي احلاصل و املتماثل اليتالرتبوي و 

  .بالكفاءات ،حل املشكالت ،تقدمي النشاطات ،التقييم ،املقاربة النصية
تشكل و جند لنا عالقة اللسانيات بالتعليمية و  اليتدراستنا وفق املقاربة النصية و  تبدأ األخريو من 

  .مادة معرفية+متعلم+بدورها ال تقوم إال من خالل املثلث الديداكتيكي معلم اليت
مبدأ املقاربة النصية يف النصوص اللغوية يف حمتوى كتاب السنة الرابعة متوسط اللغة  إىلباإلشارة 

  .العربية 
و القراءة املطالعة  2" األنشطةالنص حمور كل التعلمات و تدور حوله مجيع "أنو الذي ينص على 

و كذلك املبادئ  اإلمالئيةية و الشفهي،الظواهر اللغوية النحوية و الصرف أو،املوجهة التعبري الكتايب 
  .  و العروضية و البالغية األدبية

  
  
  
  

                                                             
 .20الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية لسنة الرابعة متوسط ص -1
 . املرجع السابق-2
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  :الدراسة الميدانية -2
البحث يف كل ما يتعلق بعنوان مذكراتنا و املتمثل يف  إىلقمنا بسعى جادا :شرح ظروف العمل-ا

عن تساؤالتنا  اإلجاباتعالقة اللسانيات و التعليمية يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية و لقد وجدنا معظم 
املتواجد يف حي "بوقرن حممد"زيارات يف متوسطة  إجراءكانت متواضعة و ذلك من خالل   أنو 

  1-تبسة–فاطمة الزهرة 
و املدير على موضوع حبثنا فكان منهم ان رحبوا  األساتذةقصد اطالع  أوليةقمنا يف البداية مبقابلة 

اولة الزيارات امليدانية لقسم السنة الرابعة متوسط نسخة على استعمال الزمن ملز  أخذنابنا،و بعد ذلك 
  .قامت مبا جيب و هي مشكورة على ذلك اليتاملادة و  أستاذة إشرافحتت 

حبيث اقتصر عملنا على تدوين املالحظات و التعليق على جريان الدرس طبعا مبا خيدم حبثنا و ذلك 
  .ة ستقوم بعرض الناحية التطبيقي اليتمن الناحية النظرية و 

خصصت الدراسة يف  لقد مت اختيار كتاب اللغة العربية ملرحلة التعليم املتوسط ،:اختيار العينة -ب
كتاب اللغة العربية لسنة الرابعة متوسط ، إلجراء هذه الدراسة التطبيقية اليت متكننا من احلصول على 

  .اجابة كافية ملوضوع رسالتنا
  : ادوات الدراسة- ج

  : ه على مايلي اعتمدنا يف دراستنا هذ
  .اخلرجة امليدانية للمتوسطة  -
  .الكتاب املدرسي لسنة الرابعة متوسط للغة العربية -
  .الوثائق اخلاصة بأستاذة املادة -
معرفة دور كل من السانيات والتعليمة يف مسار التعليم اجلزائري ،وذلك عرب :الهدف من الدراسة–د

  .مة لكل من عناصر العملية التعلي دراسة مفصلة
  
  
  
  

                                                             
 .،حتت اشراف استاذة اللغة العربية 2017-تبسة–حي فاطمة الزهرة -متوسطة بوقرن حممد -1
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  :نتائج الدراسة   -3
هذا الكتاب موجه للسنة الرابعة من  :توصيف كتاب اللغة العربية السنة رابعة متوسط -3-1

الطور املتوسط وهي السنة االخرية من التعليم املتوسط ،صمم ليكون املتعلم مؤهل  يف النهاية  تعليمه 
تمد املقاربة النصية يف تناول  املادة اللغوية الثانوي ، وعليه فانه الحاجة ايل التذكري بان الكتاب يع

ا، وامناط نصوصها و صرفها و حنوها  دف ايل تنميت امللكات اللغوية .تراكيبها و مصطلحا كما 
 .....،لدي املتعلم من خالل االنشطة املختلفة اليت يتوفر عليها الكتاب من قراءة ومطالعة و تعبري

  .اخل
عملية  قسمن.سنة الرابعة متوسطلالسنوي حملتوى الكتاب اللغة العربية او بعد االطالع على التوزيع 

نذكر  أنشطةالتدريس داخل القسم وفق التسلسل الزمين لثالثيات فلكل ثالثي وحدات تعليمية و 
  :مثال عام عنها 

  :الوحدة التعليمية-
  :موضوع الدرس-
  :زمن احلصة-

املشروحة مث الظواهر اللغوية و تكون يف حصة و هنا من موضوع الدرس و الذي يف تدرس القراءة 
ا منفصلة مث يليها دراسة النص    .مث حصة التعبري الشفوي و الكتايب مث املشاريع األديبخاصة 

  
  الوحدة التعلمية

  المشروع        التعبير         مطالعة موجهة   الظواهر اللغوية   القراءة    
قراءة -

  .مشروحة
  دراسة النص -

ة الدراس-
النحوية والصرفية 

.  

  يقرا املتعلم النص -
  .املوجه له 

  .التعبري الكتايب -
  .التعبري الشفوي -

يوظف املتعلم -
  مفاهيمه 

  .يف عمل معريف معني
  
  
  
  
  



دراسة تطبيقية في كتاب اللغة العربية سنة رابعة متوسط: الفصل الثالث  
 

 
59 

  :تطبيقات المقاربة النصية على المحتوى العام لكتاب اللغة العربية لسنة الرابعة متوسط-3-2
املقاربة النصية سنقوم مبحاولة متواضعة لتحليل و استنتاج عملية اعتمدا على ما جاء ذكره عن مبدأ -

  .تطبيقيها يف الكتاب املدرسي للمتوسطة
  :من ناحية نشاط القراءة و دراسة النص /1
  .األديبالنص  أوقراءة النص املقدم سواء للقراءة املشروحة :القراءة -أ

  .دراسة الصرف و النحو و البالغة : الظاهرة اللغوية-ب
  .متارين مقرتحة للمتعلم:التقييم- ج
 :نشاط المطالعة و التعبير الشفهي/2
  .قراءة النص املقرتح من الكتاب املدرسي-أ

  .رصيده املعريف لتكوين نص لتعبري الشفهي إثراءتوظيف مفاهيمه املستخلصة منه و -ب
  .النص املكون يف دهن املتعلم  إلغاء- ج
  : ريعنشاط التعبير الكتابي و انجاز المشا/3
  .داخل القسم إنشائيحترير موضوع -1- 3
  .اجناز املشروع املقرتح ضمن حمتوى الكتاب املدرسي-2- 3
 :القراءة أو المطالعة  نصمن ناحية -أ

  نصوص الكتاب عامة  النص من حيث

  
  اهليكلة يف بناء النص

   6و  5النصوص على العموم حتتوى على فقرات ترتاوح بني -
  و اللغوية خيدم حمتوى النص املقدمالفكرية  األسئلةبناء -

الفقرات متناسقة املعىن و اللفظ و معظمها ماخودة من الكتابات -  الروابط بني الفقرات
  مثل درس الناشئ الصغري ملصطفى لطفي املنفلوطي األدباءألشهر 

االنسجام الداخلي 
  اخلارجيو 

معظم اجلمل والفقرات ختدم نسق واحد وهي ضمن سباق الوحدة -
  تعليميةال
  التقدمي التكنولوجي:حتت عنوان العلوم :الوحدة التعليمية-
  .سيارة املستقبل ،انرتنت املستقبل ،املدينة احلديثة:عناوين النصوص-
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و  األفعالعناصر الرسالة التخاطبية متمثلة يف الضمائر و  أن:طبيةامن ناحية عناصر الرسالة التخ-ب
من  علمية واحدة تمنوذج واحد و هو وحدة  أخذناوقت لضيق الالصفة و نظرا املصطلحات املستهدفة و 

  كل ثالثي 

  :األوللثالثي ا-1-

  الدين معاملة:الوحدة التعليمية بعنوان   النوع

  خلق املسلم  "ص"م      من مشائل الرسول   الدرس     
  هو   هن–هم    ضمائر        
  ،احلاضراملاضي   ،احلاضراملاضي     أفعال    

 املصطلحات
  املستهدفة

اللني،الودود،البشوش،التقي،النقي،كرم اخللق 
  ،احللم ،الشرف

 أمنيضئيل ،زهيد ،مسلم ، 
  .،ضعف،الوهن

مع (بني ،ف ،على ،و ،لوال ،مع ،يف   الربط أدوات  
  و،من ،يف    )التكرار

  الشواهد    

  قول عامل من العلماء:نذكرها  
 إذاكان أحسن الناس معاملة ،وكان "

  "ودعا له  إياهمن رجل قضاه  استلف سلفا
 إمنابارك اهللا لك يف اهلك ومالك ،:" الدعاء

  ".جزاء السلف احلمد و األداء

                      
  شواهد  أيمل جند 

القدوة احلسنة و التحلى بيننا -   االقتداء برسول اهللا-   هدفها     
  احلنيف

  اجتماعي -  اجتماعي ديين-   األديباحلقل  



دراسة تطبيقية في كتاب اللغة العربية سنة رابعة متوسط: الفصل الثالث  
 

 
61 

  اكيبالرت     

  تراوحت فيه تراكيب اجلمل بني   

  .اجلملة البسيطة و املركبة

  .دين أخوة اإلسالم:اجلمل البسيطة -

احلاجة اليوم ايل التذكري :اجلمل املركبة _ 
حبسن املعاملة بني الناس يف البيت و السوق 

  .....و مقر العمل 

مجل بسيطة النص مزيج من  -
  :مركبة

  . اإلمامفكر :بسيطة ةملاجل
منذ سنوات انتقل :ةملركبة املاجل

 إيلبريطانيا  احد املساجد يف إمام
  مدينة 

 :كتاب اللغة العربية نماط المدروس في  أ- ج

  : األدبيةالتعريف باألنماط -1

  .أمثلة  .مؤشراته   .نوع النمط

  .النمط السردي
  

  اشتماله على خصائص زمانية-
  .ومكانية 

  :اشتماله على روابط معينة مثل -
  ...ذلك ،قبل ذلك ،مث ،و، فبعد 

  :و حتول عرب مراحل  األحداثتندرج -
ائية    .أولية ، طارئة ،

استعمال الفعل املاضي لسرد األحداث ، -
  .واملضارع لوضع القارئ،يف خضم احلدث

من مشائل :درس  -
  ".ص"الرسول 

  .درس خلق املسلم -
  يف سبيل الوطن:درس -
  .الوطنية : درس  -
جلامع املسجد ا: درس  -
.  
  
  

  .النمط الوصفي 

  .البعيد إيلاالنتقال يف الوصف من القريب -
  .الدقة يف التصوير -
  استخدام الفعل املاضي واحلاضر الدال-

  .عن احلاضر 
  .استخدام النعوت ، األحوال ، اإلضافات -

  .خلق املسلم : درس -
  .احلديقة : درس  -
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 .وجود الصور البيانية و احملسنات البديعية -

  .النمط احلجاجي 

  :االستدالل املنطقي -
  .ذكر األسباب الوجيهة ، و نتائجها  -
  االستشهاد من القران الكرمي، أومن األحاديث-

  .الشريفة
  أو حكم أو قصائد شعرية هادفة تؤدي

  .املعين املقصود
  .استعمال أسلوب الشرط -
  .استعمال أدوات التوكيد -

  .خلق املسلم: درس  -
  ستعمالذالك من خالل ا
أن خيرج "أسلوب الشرط 

  من
  "باب احلافلة 

يا "التعليل ملوقفه بالدعاء
  اهللا كم

قدمت لإلسالم بعشرين 
  ..."بنسا 

  .النمط احلواري 

  داخلي بني الشخص و نفسه،:احلوار قسمان -
  .و خارجي بني الشخص و جمموعة 

  استعمال االستفهام-
 .اجلواب القصري ، املدعم حبجج لإلقناع -

  .خلق املسلم: درس-
جاء احلوار بني اإلمام 

  ونفسه
  .مث حاور سائق احلافلة

  الدين معاملة "الوحدة التعليميةفي  األنماطدراسة: " 

  الدين معاملة:الوحدة التعليمية بعنوان   األنماطلوحدة ا

  خلق املسلم           من مشائل الرسول     الدرس

و  األحداثسرد             سردي
  مع السائق اإلمامسرد القصة          املعلومات

  وصفي
  "ص"يصف الرسول              

 و األمني و بذكر صفاته كاللني
  .....الصادق

ضمريه و مراجعة  تأنيبمن  اإلماموصف حالة  
  .اإلسالميةنفسه بالتزامه مببادئه 

  حجاجي
/  

  
  :و النتائج  لألسباباالستعمال حجاجي   
بنسا لسائق احلافلة  مل يرجع العشرين: "السبب-
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/  "  
  .سائق احلافلة الربيطاين  إسالم:النتيجة -

و  اإلمامو نفسه و  اإلمامالقائم بني واري احل  /  حواري
  .سائق احلافلة 

مصطلحاته أدبية خالية من  ديبأسلوبه أ     أديبسلوبه أ  األسلوب
  .املصطلحات العلمية وغريها 

  : الثالثي الثاني-2

  :" الوطنية"ني اطبية وحدة تعليمية لثالثي الثالرسالة التخمن ناحية عناصر ا-ب

  الوطنية:تحت عنوان :الوحدة التعليمية   نوع الدرس

  الوطنية  يف سبيل الوطن  الدرس

  ،هم أنتهو ،  حنن  الضمائر

  ،احلاضر ماضي  احلاضر  األفعال

املصطلحات 
  املستهدفة

 إميانختاذل ،تعاون  ةمؤاخااضغان ،
  تربية

مستقر ،خطر ،جمد عن ، خصب ،
  ،حرية عظماء ،اجلمال ،الفخر ،الشرف

  من ،و ،ب  من ،و ،ب ،ف  الربط أدوات

  /  /  شواهد

  حب الوطن  حب الوطن:قومي   هدفها

  قومي وطين  قومي وطين  احلقل الداليل

نص نثري تتباين مجلة بني البسيمة و   عبارة عن قصيدة عمودية مجلها مركبة  الرتاكيب
  املركبة

  



دراسة تطبيقية في كتاب اللغة العربية سنة رابعة متوسط: الفصل الثالث  
 

 
64 

 13رقم  لنص المدروسة في الوحدة التعلميةا أنماط: 

  .الوطنية :بعنوان  :13رقم  الوحدة التعليمية  لوحدة االمناطا
  الوطنية  يف سبيل الوطن  الدرس

على  و املعلومات األحداثسرد   -  سردي
  شعرية أبياتشكل 

بالرتتيب الزمين  األحداث سرد -
  املكاينو 

ة حال البالد ومواطنيها ، حاليصف   وصفي
  .بينهم  األخوة

البادية واملدينة ويقع  األعرايبيصف 
احلديث عن الوطن ككل لكسب 

  .و االستقرار األمن
المرافق "ي الثالث اطبية وحدة تعليمية لثالثمن ناحية عناصر الرسالة التخ :الثالثي الثالث3-

  ".العامة
  بعنوان المرافق العامة:19الوحدة التعليمية رقم   النوع

  املسجد اجلامع     احلديقة             الدرس   
  هم           أناهي ،          الضمائر 
  ماضي         ،احلاضر  ماضي         االفعال 
  حتفة           مجال ،رونق ،احلاكم ،نغمة ،سحر  املصطلحات املستهدفة 
  إىلو ،مث ،ف ،يف ،     و ،ما ،يف ،مث ،ف   ادوات الربط 
  نطينةمدينة قس     /  شواهد 
  التعريف باجلامع الكبري    التحسس على قيمة املناظر الطبيعية   هدفها 

  )مناظر طبيعية(طبيعي     طبيعي          احلقل الداليل

  مجل سردية مركبة  مجل بسيطة سهلة و مركبة سلسة  الرتاكيب 
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  19أنماط النص المدروسة في الوحدة التعليمية رقم:  
  بعنوان المرافق العامة:19الوحدة التعليمية رقم   النمط

  املسجد اجلامع الكبري  احلديقة  الدرس

  وصفي

يصف مجال احلديقة و منظرها اخلالب 
سحرها  ورونقها و وصف الشمس :فذكر 

قد ألألت ذوائب النخل والظالل الندية 
  .ومنضورة الزهر 

  

عملية بناء املسجد باستعمال يصف 
حتفة :الصفات املختلفة والنعوت مثل

  اخل.....،نادرة فن ،زخرفة
ويصف أجزاءه وصفا دقيقا 

،كاملمرات والنقوش املوجود يف 
  .جدرانه ،ومساحته 

  سردي

يتكلم فيه الكاتب عن حديقته وكيف 
 ألداءحيرصها حرص العابداملتحنث 

اره باصتباحه علال شروق  يبتدئالصالة، 
مشس وتفتح أزهارها وزقزقت عصافريها 

  اخل....

بناء املسجد ومكان  يذكر الكاتب مراحل
  مدينة قسنطينة ،باجلزائر ربناءه، بذك

  :من ناحية الحقول الداللية-د
 األولالثالثي 

احلقل الداليل 
  االجتماعي

  الناشئ الصغري-
  األطفالال تقهر -
 القبعات الزرقاء جنود يف خدمة السلم-
 أخرىمعركة بعد -

  :يلي و منه تنوعت املصطلحات كما
،حرب  أمم،فرد ،ولد ،ينشا ،رجولة ،فقري ،شرف ،عاملني ، أخالقجمتمع ،نواحى،

سكان ،دميقراطية ،سلم ،نزاع ،جمتمع دويل ،استقرار ،معامالت دينية ،حسن 
  .اخل.......،بناء و مناء إسالماملعاملة ،

احلقل الداليل 
  الطبيعي

  مجعيات يف مواجهة الكوارث-
  بركان اولد وينو لنغاري-
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  الزراعة مباء البحر-  
  :املصطلحات الطبيعية كمايلي إحصاءميكننا  و

 أشعة،برتقايل ،خلق اهللا ، امحرقمر ،بدر ،مشس ،ظاهرتان خسوف و كسوف ،
  الشمس ،كوكبنا غالف جوي ،ضوء

احلقل الداليل 
  العلمي
  

  سيارة املستقبل - 
  انرتنت املستقبل -
  املدينة احلديثة-
  التوتر العصيب -
  السكري-

  :ليكماي  إحصاءهاو ميكننا 
الشبكات  تالبياناالعلم ،اخليال ،االكتشاف ،االنرتنت ،الرقمنة التقنيات ،النظم ،

  ،التوتر األعصابالعلوم الطب 
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  الثالثي الثاني  166الى  95من 

احلقول الداللية 
  .اجتماعي 
  

 الزردة: سري أ 
  مل يتوفر عليه :ديني

  احلث على العمل - :قومي 
  الشباب -
  وطنيف سبيل ال-
  العاملني  أحب-
  مالمح ثورة جديدة -
  الوطنية-
  شعب الصيين-

  
  احلقل الداليل

  .الطبيعي 

  :ظواهر طبيعية  
  الزراعة مباء البحر                                               -

  :الثروات
  السمكة الشاكرة-

ا ذهب                كالب يساوي وز
:            مناظرطبيعية 

  متقاد -
  الطاسيلي -
  تسلق اجلبال-

  
  احلقل العلمي
  
  

  :العلوم 
  األذكياءالشطرنج حتدي -
  كيف خلقت الضفادع-

  موسيقى:فن 
  :لطبا

  التنوع احليوي -
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  الثالثي الثالث  

احلقل الداليل 
  .االجتماعي

  :سري أ
  شيطالن األب-

  :ديني
  املسجد اجلامع الكبري-

  :قومي
  انتصار الثورة اجلزائرية-
  اهلجرة السرية -
  الفخاري الصبور-
  األدمغةهجرة -

  احلديقة  احلقل الداليل الطبيعي

  .العلمي احلقل الداليل
  

  :علمي طبي 
  التنوع احليوي-

  :التكنولوجيا
  الدور احلضاري لالنرتنت-
  القنوات الفضائية الصحافة العربية يف عصر-
  اخرتاع الربيد االلكرتوين-
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  :من ناحية الصرف والنحو -ك
  الدرس الصرفي  الدرس النحوي

  اجلملة الواقعة مفعول به -
  اجلملة املوصولة -
  اجلملة الواقعة نعتا -
  اجلملة الواقعة مضاف-
   للمبتدأاجلملة الواقعة خرب -
  وجوبا و جوزا   املبتدأتقدمي -
   اخلرب وجوبا و جوزاتقدمي-
  تقدمي املفعول به -

  التصغري -
  اسم التفضيل -
  التعجب -
   اإلغراء-
  التحذير-
  إدماج-
  املدح و الذم -

  من هنا نقوم بدراسة الدرس النحوي بأسلوب المقاربة النصية:  
  . النصبالعودة إىل  ،اختيار اجلـمـل اليت تتوافر على أحكام الدرس : قـواعـد اللغـة -1

  :أعود إىل النص و اقرأ   .1.1
يستدرج األستاذ املتعلمني إىل استخراج أحكام الدرس باستخدام  ،عن طريق أسئلة مناسبة  2.1

إذا مل تف األمثلة املستخرجة من النص جبميع أحكام الدرس  ،املنهج الوصفي املبين على املالحظة
  يشفع  ،ميكن لألستاذ االستعانة بأمثلة خارجية كل حكم يستخرج 

  .بتطبيقات شفوية 

. يتم استخراج أحكام القاعدة مدعومة بأمثلة من إنشاء املتعلمني : صوغ أحكام القاعدة  -3- 1
  . عدة عن طريق أسئلة استكشافيةإىل استخراج أحكام القا،يف هذه املرحلة يتدرج األستاذ باملتعلمني 

  . إحكام موارد املتعلمني و ضبطها  -4- 1

دف إىل تقييم جزئي للموارد اليت اكتسبها املتعلم من خالل الدرس صوغ أسئلة دقيقة -5- 1
  .متهيدا الستخدامها يف مواقف أكثر تعقيدا 
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  :اعتمدنا درس في النحو و درس في الصرف -2

  التصغير:درس الصرف   الجملة المركبة:درس النحو 
درس القراءة  إيل أعود:أعود إلى النص و اقرأ -

ظواهر اللغوية و دراسة النص ،ضمن جزء ال
  .الجملة المركبة بعنوان 

البناء اللغوي  أسئلةعلي  اإلجابة:أسئلة  ةطريق-
  ).سؤال،جواب(عن طريق املناقشة 

حتولت الظاهرتان بفضل :دالة  أمثلةاستخراج 
حدوثه  اإلنسانمنظر طريف ينتظر  إيلالعلم 

  ....،قمر حيتجب ليال 
فيه يعرف المتعلم :صوغ أحكام القاعدة-

  :أنواعهاالجملة المركبة ، مما تتكون ، علي 
  .قمر حيتجب ليال :مركبة اسمية 
  .حدوثه  اإلنسانينتظر  :مركبة فعلية 

 إخراج:إحكام موارد المتعلمين و ضبطها:
، اليت يعتمدها املتعلم يف املستقبل  القاعدة العامة

  .بتوجيه من املعلم
الفردية للمتعلم علي  اإلجابة :جزئيالتقييم ال -
املوجودة يف الكتاب املدرسي حتت عنوان  ألسئلةا

  .تطبيقات 

قراةالنص واستخراج :أعود إلى النص و اقرأ -
  .عن التصغري  أمثلة
  رأيت رجيال اعمي يلعب الشطرنج : مثال 

  البناء اللغوي  أسئلةعلي  اإلجابة: أسئلة ةطريق-
استنتاجات املتعلمني :صوغ أحكام القاعدة- 

: رجل : ت املصغرة مثلللكلما األوزانمثل 
  .رجيل 

  .علي وزن فعيل :أي 
  .لعيبة :لعبة 

  .علي وزن فعيلة 
 استنتاج:إحكام موارد المتعلمين ضبطها-

  "عليه  تأيتوتعيني ما "القاعدة العامة 
الفردية للمتعلم علي  اإلجابة:جزئيالتقييم ال -

املوجودة يف الكتاب املدرسي حتت عنوان  األسئلة
   أتدرب

  
ا  اليتوء ما درسنا يف اجلزء النظري لعالقة اللسانيات بالتعليمية و على ض استخالصنا بأ

 اليتعالقة تندرج ضمنها عملية تعلم و تعليم اللغات و من بينها تعليم اللغة العربية وفق املقاربة النصية 
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العملية التعليمية حنلل  األخريةبدورها تقوم على املثلث الديداكتيكي معلم و متعلم مادة معرفية ومن 
  :اللسانية حسب مستويات املقاربة النصية

قراءة تعبري  األنشطةمبدأ املقاربة النصية يعىن اختاذ النص حمور الكل التعليمات تدور حوله مجيع  أن-
  :مطالعة و تتم من خالل 

  اإلمالئيةدراسة الظواهر النحوية الصرفية.  
  و العروضية و البالغية  األدبيةاملبادئ.  
  األسبوعيحسب ما ميليه املنهاج و التوزيع الشهري و  األديبتنمية الذوق.  
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  :نقول أنفي الخاتمة  يسعنى 

التعليمية ضمن  إطارتقوم عليها يف  أساسيةعملية تعليمية تعلمية لبد هلا من ثالث ركائز  أي أن
  تندرج ضمن علم اللسانيات  األخريةو .معلم ،متعلم و مادة دراسية :املنظومة التعليمية اجلزائرية نذكرها

من  أوكان التعليم قبل االحتالل تعليما مزدهرا حبيث تعدت منابع متويله سواء من الفرد  - 1
  .الصدقات

  .كانت املساجد و الكتاتيب يف حمل املدارس حاليا  - 2
  .رغبة لتعليمهن الفرائض و القران الكرمي  اإلناثالدين هو الدافع لتعليم حينها بشمل  - 3
املدروسة نالحظ بان التعليم حينها كان مظاهرا للجنسني و كانت املواد  اإلحصائياتحسب  - 4

  .حمصورة بني القراءة و الكتابة و احلساب
  ) :1962-1830(االحتالل الفرنسي أثناء - 5
  .األهايل إشرافاملؤسسة التعليمية الوحيدة يف املستعمرة يف املستعمرة حينها هي الزوايا حتت  - 6
  :التعليمية يف اجلزائر تقوم على فكرتني متعارضتني مها كانت سياسة فرنسا - 7
 تعليم اجلزائريني و فرنستهم إلدماجهم يف فرنسا. 
  م من التعليم العريب  أن أيحظر على وجود االستعمار  إىلالفرنسي مما دعى ذلك  أوحرما

 الفرنسية  أويتعلم اجلزائري سواء باللغة العربية 
ا الوطنية و لقد ورثن اجلزائر نظاما تربو  - 8 يا بعد احلرب برغم من ذلك للمحافظة على مقوما

  .اجلزائرية األمةو غايات  أهدافإال انه فشل على حتقيق ، الدينية من االحنالل
لتأسيس نظام تعليمي تربوي جديد يتماشى مع  أورقهاتنظيم  أعيد أناجلزائرية  األمةلزم على  - 9

  .مبادئها و لغتها و انتماءات شعبها الدينية

ا من مزيج النظم  اليتلنظام الرتبوي يف العموم هو من العناصر و العالقات ا- 10 ( تستمد مكونا
و غايته تربوية تعليمية و عناصر هذا النظم يتمثل يف )السياسية ،السويسو ثقافية و االقتصادية و غريها

  :الوزارات
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 وزارة الرتبية الوطنية.  
 وزارة التعليم العايل.  
  املهينوزارة التكوين.  

  ).الرتبوية اإلصالحاتبعد  أي: (جزئني نظام قدمي و نظام جديد  إىلو النظام هنا انقسم 

و هو موروث االستعمار هلذا قامت الدولة اجلزائرية املستقلة و هلذا كان لزم عليها :النظام القدمي - 11
قانون الفرنسي لغاية و قامت بإصدار قوانني تنص على استمرار العمل بال.تطور املنظومة الرتبوية 

ذا قسمت مراحل التعليم .قوانني جزائرية إصدار   :ثالث إىلو 

  .مرحلة التعليم االبتدائي-

  .األساسيمرحلة التعليم -

  مرحلة الثانوي العام-

  عرف العديد من التغريات اجلذرية :النظام اجلديد - 12

تتماشى مع العصر  اليتليمية الرتبوية النظر يف النظم التع إعادةالرتبوي يف العموم هو  اإلصالح - 13
انه مرتبط بالتجديد و التغيري و التطوير و التحديث ألهداف  إيو التطور العلمي و التكنولوجي 

  .تعليمية بيداغوحية تربوية

ال العلم و املعرفة و  أساسالرتبوي قامت على  اإلصالح أهداف - 14 اجلدية و االنتشار يف ا
  .املنظومة الرتبوية اجلزائرية إليهاتطمح  اليتبوية الذي خيدم ألهداف الرت 

الرتبوي روح قومية تطلب العام و املعرف حبيث ال تتعلق بأي سياقات  اإلصالحيتطلب  - 15
ا وطنية أخرى   .تفرض عليها و تكون حاجا
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وطين ذو  إطارتتماشى مع خمططات تنخرط ضمن  أمناطذات  اإلصالحاتتكون  أن - 16
  .بني التنظيم و الفرد حتاوريهركية تشا إسرتاتيجية

تتغري العمليات  اإلصالحيةتطور الوطن و ذلك بعمليات  أمهيةالرتبوي من  اإلصالح أمهية - 17
  .و بذلك يستمر العلم بطريقة نافعة و هادفة األحسن إىلالرتبوية التعليمية 

دف يف ذاته و كه  اللسان البشريهي علم خيص بالدراسة  "دي سوسري"فاللسانيات عند  -18
املتواضع عليه لتأدية  األدلةكمنظومة   إليهافهو بنظر  أخرىليس كوسيلة للحصول على معارف 

  .غرض معني و هو التبليغ

  :تتفرع اللسانيات  -19

  لسانيات نظرية  
  صادفت اللسانيات التطبيقية عدة صعوبات يف حتديد مفهومها و :اللسانيات التطبيقية

ا تتعامل مع اللسان و تطبيقات  أياللسانيات و التطبيقية  الفصل يف معانيها كو
  .....)التعليمية ،الرتبوية ، ،اعالمية،و نفسية عالجية و غري عالجية و اجتماعية(العلوم

االت حتت اللسانيات التطبيقية إال انه مت حتديد جماالت الدراسات  -20 من الصعب حصر ا
  : يات التطبيقية و تدخل يف جماهلا من ابرز اهتمامات اللسان اليتالساميات 

  جماالت اللسانيات التطبيقية أهمتعليم اللغات و تعلمها من.  
  اخل....تعريب التعليم  أو اإلدارةالتعريب مبفهومه التخطيطي كتعريب :(التخطيط اللغوي مثل(  

 تيك،الديداك ،تعليميات( ألفاظيقابله يف اللغة العربية عدة  Didactique :التعليمية -21
  )التدريسية علم التعليم ، تعليميات علم التدريس،



 خاتمــة
 

 
76 

يلعب دور املسري  أنيقضي من املدرس "املقاربة النصية" إسرتاتيجيةأن التدريس انطالقا من  - 22
للقسم و فيه حيلل النص اللغوي و يفصله مبا تقضيه املقاربة النصية خاصة من ناحية املصطلحات و 

  .ملوجهة للمتعلمو احلقول الداللية ا األلفاظ

فاملقاربة النصية بأسلوب يرتجم حمتوى الربامج مع الدراسي ،يف صيغة لغوية لسانية يعتمدها  
 ةميتعلتعليمية  أهدافللمادة املعرفية املتمثلة يف اللسانيات للمتعلم لتحقيق  تبليغيكعملية تواصلية 

  .ناجحة

تعرتضه أثناء فهمه  اليتوز العراقيل فاملقاربة تساعد املتعلم على حل ،خمتلف املشكالت و جتا
  .لنص املدرس و جتعل منه فرد كفؤ يف جمال اللغة

حبوث  إيلعمال األدبية اليت حتتاج إال أن هذا البحث ، كغريه من األويف األخري ال يسعنا القول        
  .أخرى تدعمه ومتأل الثغرات اليت وقعنا فيها



 

 



ة المصادر والمراجعقـائم  
 

 
78 

  :قائمة المصادر و المراجع

  :و القواميس  المعاجم
ا ،املغرب  - 1   . 1994عبد اللطيف الغازيل و اخرون ،معجم علوم الرتبية و مصطلحا
  . 2006نايف القييب ،املعجم الرتبوي و علم النفس ،دار املسرية للنشر و التوزيع االردن  - 2

I- المصادر: 
 كتاب  اللغة العربية السنة الرابعة متوسط:الكتاب املدرسي  - 1

-I   المراجع:  
  :الكتب
  .م 1992أبو القاسم سعد اهللا ،تاريخ اجلزائر الثقايف الشركة الوطنية و التوزيع ،اجلزائر ، .1
  .توفيق حداد حممد سالمة ادم ،الرتبية العامة .2
جابر ناصر الدين ،و إبن إمساعيل رحيمة ،جودة التعليم داخل املنظومة الرتبية يف ظل  .3

 .النفس جامعة بسكرة  معوقات حتقيق األهداف اإلصالح و متطلباته ،قيم علم
دار )املعاصرة يف نظم التعليم(مجال حممد ابو الوفا ،سالمة عبد العظيم حسني االجتاهات  .4

  .م 2008اجلامعة اجلديد بنها ،
  الشيخ عبد احلميد بن باديس ،فلسفة و جهوده يف الرتبية و التعليم:تركي رابح .د .5
  1982اعيل على القاهرة نادية مجال الدين ،مدخل اىل علوم الرتبية ،حترير امس .6
  .2م ط  2002خري الدين هين فنيات التدريس ،دار مدين اجلزائر  .7

  :المقاالت
واقع و   األول للمعهد اخلاص بالتعليميةمداخلة األساتذة أمينة حسين ،الىت قدمت يف امللتقى الوطين

  -اجلزائر– 2014ماي  28/29آفاق ،املدرسة العليا لألساتذة ،بوزريعة يوم 
  ).د،ط( 2005فريد بيداغوجيا ،التدريس بالكفاءات دار اخللد و نية القبة ،اجلزائر  حاجي

  .م 1995كريا امساعيل ،طرق التدريس اللغة العربية ،دار املعرفة اجلامعة القاهرة 
 .م ط 1998روبريت دي يوجراندا النص و اخلطاب و االجراء ترمجة متام حسان عامل الكتاب القارة 

اهج البحث يف الرتبية و علم النفس ،دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ،االردن سامي ملحم ،من
  .م 2000
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  .م اجلزائر 1990باين عمريي ،اللسانيات العامة املسرية ،علم الرتكيب  سليم بابا عمر،
زائر التعليم يف اجلزائر ،قبل و بعد اإلستقالل املؤسسة الوطنية للفنون ،زغاية اجل الطاهر زرهوين،

  .م 1994
 WWW.API.ORGحممد عدنان وديع ،املعهد العريب للتخطيط،

  .م 1996االصالح والتجديد الرتبوي يف العصر احلديث ،عامل الكتب القاهرة  حممد منري مرسي،
سند تكويين لفائدة مديري التعليم الثانوي و اإلكمايل  املعهد الوطين لتكوين ،مستخدمي الرتبية،

،WWW.INFPE.DZ.  
 2009 ،1عمان ط دار وائل، )مبادئها واسرتاتيجيات التدريس والتقومي(الرتبية املهنية  رمي السيد،م
  .م

ا السنة الثالثة من التعليم اجلامعي –املركز اجلامعي عبد احلفيظ ،بوالوف  –قسم اللغة العربية و ادا
  . PM 10:45-م 2008-01السبت نوفمرب -ميلة

  .توظيف املقاربة النصية يف التدريس النصوص االدبية االستاذ حممد راشدي ،مميزات 
  . 17م العدد  1999الرتبية اجلزائر  املركز الوطين للوثائق الرتبوية ،الطموح و الواقع سلسلة قضايا،
  ). ط.د(م 1998مصر  حممد صاحل مسك ،فن تدريس اللغة العربية ،دار الفكر العريب،

  .األفكار الرتبية ،دار الكتاب ،ليبيا عمر حممد الشيباين ،تطوير النظريات و 
  .م 2009عبد القادر فضيل ،مدرسة اجلزائر حقائق و اشكاليات ،جسور اجلزائر 

ه  1422- م 2002، 1عبد القادر ،عبد اجلليل سلطنة عمان ،ط .علم اللسانيات احلديثة ،د
  .،دار الصفاء للنشر و التوزيع ،عمان 

  .م 1995طبيقي تعليم اللغة العربية ،دار املعرفة اإلسكندرية ،عبدو الراجحي كتاب علم اللغة ،الت.د
 ،1عبد اهللا الرشدان ،علم االجتماع الرتبية ،دار الشروق ،راما اهللا ،اإلصدار الثاين ط:بتصريف عن 

  .م 2004،
  .عامل الكتب احلديث ،االردن 1ط )النظرية و التطبيق(فراس سيلئي ،اسرتاجتيات التعلم و التعليم

  .م 1988منشورات عويدات بريوت ، اللسانيات و اللغى العربية،:ري عبد القادر الفاسي الفه.د
  .جامعة اجلزائر اللسانيات ،جملة يف علم النفس البشري تصدرها،

 WWW.GOOGLE.COMنور الدين ،زمام سعاد ين قنة ،اإلصالح الرتبوي والتنمية 
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لسنة الثانية متوسط من املوقع االلكرتوين  ة ملنهاج اللغة العربية،لوثيقة املرفق
http //WWW.onef .edu.dz 

  .م 2005ملنهاج اللغة العربية لسنة الرابعة متوسط ،جويلية  ،الوثيقة املرافقة
اجلزائرية  منهاج اللغة العربية من التعليم االبتدائي ،ديوان املطبوعات املدرسية ،ينظر وزارة الرتبية الوطنية

-2005 -  
  :المجالت و الدوريات -3

ابن تريعة ،ذلك االحتالل و هذا االستقالل بأقالم املانية أملانية قد تكون حمايدة املوقع  .1
  WWW.ELMASSA.COM  ،االلكرتوين جلريدة املساء 

ة النحاس أمحد نقال ،أمحد نشر يف تصنيف أمناط اإلصالحات الرتبوية ،ترمج سات ريتشارد، .2
  _1981- 1جملة اليونسكو ،عدد 

  .جملة اللسانيات جامعة اجلزائر سامية جباري ،اللسانيات التطبيقية و تعليم اللغات،.د .3
جملة  عبد الرمحن احلاج صاحل ،أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية، .4

  .م 1974- 73اللسانيات ،اجلزائر ،
اللسانيات التطبيقية يف العامل العريب ،مقال منشور يف كتاب تقدمي  د إمساعيل صيين،حممو  .5

  .اللسانيات يف األقطار العربية ،دار املغرب اإلسالمي ،الرباط
  .اوت /جويلية  3عدد -جملة املرىب- وزارة الرتبية الوطنية .6
ات جامعة تبسة االستاذ حممد مباركي ،استاذة حماضر يف كلية االدب و اللغ.حماضرات د .7

  .ختصص تعليمية 1،سداسي ثاين ماسرت 
  باملراديةمدير مديرية التعليم الثانوي بوزارة الرتبية الوطنية "عطية علي"مقابلة شخصية ،للسيد .8

  :الكتب باللغة الفرنسية
-R.Galsson et D .Coste ,Dictionnaive ,de didactique Langues 

,Pars 1976 ,Hachette . 
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